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Ka te dra Na uk Hu ma ni stycz nych
Aka de mia Eko no micz na im. Ka ro la Ada miec kie go
Ka to wi ce

Dy le ma ty etycz ne spe cja li stów pu blic re la tions 
w pro ce sie za rzą dza nia kry zy sem

Wpro wa dze nie

Uzna wa ne za jed no z naj waż niej szych za dań w za kre sie dzia łal no ści pu -
blic re la tions – za rzą dza nie sy tu acją kry zy so wą – nie znaj du je w pol skiej li -
te ra tu rze przed mio tu wy star cza ją ce go za in te re so wa nia. Kon flik ty, pro ble my,
sy tu acje kry zy so we, a tak że wy pad ki są zja wi skiem wy stę pu ją cym w każ -
dym sys te mie spo łecz no -eko no micz nym oraz każ dej or ga ni za cji. W pew -
nych sek to rach prze my słu, ta kich jak ener ge ty ka, trans port lot ni czy, ko lej -
nic two, bu dow nic two, prze twór stwo ro py naf to wej – ka ta stro fy i wy pad ki są
bar dzo praw do po dob ne, a za sa dy po stę po wa nia opra co wa ne szcze gó ło wo
w zde fi nio wa nych pro ce du rach. In ne ga łę zie prze my słu oraz usług nie są
w tak bez po śred ni spo sób na ra żo ne na kry zy sy, jed nak tak że mu szą brać
pod uwa gę róż ne wy da rze nia mo gą ce za chwiać rów no wa gą przed się bior -
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stwa czy in sty tu cji. Obok ka ta strof i wy pad ków w ży ciu go spo dar czym ma -
ją miej sce tak że ta kie wy da rze nia jak: kry zy sy fi nan so we, gwał tow na zmia -
na wa run ków ryn ko wych czy gieł do wych, fu zja lub prze ję cie, kon flikt fir my
czy pra cow ni ka z pra wem, na gła zmia na prze pi sów wy ma ga ją ca ra dy kal -
nych zmian w fir mie, pro test, strajk, za trzy ma nie pro duk cji, wpro wa dze nie
na ry nek pro duk tu z wa da mi czy wresz cie za chwia nie re pu ta cji fir my w wy -
ni ku oskar żeń i po mó wień. Wszyst kie sy tu acje sta wia ją wo bec za rzą dza ją -
cych szcze gól ne wy ma ga nia, w tym wy ma ga nia etycz no ści dzia ła nia. 

Sy tu acja kry zy so wa stwa rza ogrom ne na pię cie emo cjo nal ne wśród pra -
cow ni ków da nej or ga ni za cji, da je się tak że za uwa żyć zwięk szo ne za in te re so -
wa nie me diów przed się bior stwem, w któ rym wy stą pi ły nie prze wi dzia ne oko -
licz no ści, za rzą dza ją cy zo sta ją po sta wie ni wo bec no wych wy zwań, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem od po wie dzial no ści za za ist nia łe oko licz no ści.
Przy kła dy ka ta strof i kry zy sów w fir mach na ca łym świe cie (m.in. ka ta stro fa
tan kow ca „Exxon Val dez”, ka ta stro fy lot ni cze, przy pad ki za tru cia żyw no ści
lub środ ków far ma ko lo gicz nych, np. „Ty le nol” fir my John son and John son,
kre atyw na księ go wość sto so wa na w En ro nie itp.) – ja kie mia ły miej sce
w ubie głym stu le ciu, ujaw nia ją jak wiel kie zna cze nie ma ją wcze śniej przy go -
to wa ne pro ce du ry, ale przede wszyst kim pod kre śla ją ro lę ko dek sów etycz nych
po zwa la ją cych w tych sy tu acjach do ko ny wać od po wie dzial nych wy bo rów.

Ko mu ni ka cja ma so wa oraz do stęp do in for ma cji spra wi ły, że prak tycz nie
ża den kry zys nie mo że zo stać nie zau wa żo ny. Przed się bior stwa i in sty tu cje
mu szą być przy go to wa ne, aby sta wić czo ło nie prze wi dy wal nym sy tu acjom
lub za po bie gać ich po ja wia niu się. Pod mio ty oto cze nia or ga ni za cji, ta kie jak
klien ci czy ak cjo na riu sze, są szcze gól nie wraż li wi na wszel kie pro ble my
mo gą ce za gra żać wi ze run ko wi i po zy cji ryn ko wej fir my, w któ rą za an ga żo -
wa li swo je pie nią dze lub wła sną re pu ta cję. 

Kry zys nie na le ży do za gad nień sze ro ko oma wia nych w pol skiej li te ra tu -
rze. Cho ciaż te mat jest nie zwy kle czę sto roz wa ża ny w świa to wych ba da -
niach do ty czą cych za rzą dza nia i pu blic re la tions, w Pol sce uka za ło się za le -
d wie kil ka pra c1. Więk szość z nich ma cha rak ter po rad ni ków, na pew no

82

1 Pierw szą pra cą w pol skiej li te ra tu rze po świę co ną kry zyso wi by ła książ ka Za rzą dza nie
w kry zy sie. Kon cep cje – ba da nia – pro po zy cje, opra co wa na pod red. B. Waw rzy nia ka, wy da -
na w 1984 ro ku. Ko lej ną był pod ręcz nik wy da ny do pie ro w 1996 ro ku pod au spi cja mi Ko mi -
sji Unii Eu ro pej skiej pt. Za rzą dza nie kry zy so we. Aspek ty spo łecz ne. Do świad cze nia eu ro pej -
skich przed się biorstw, na pi sa ny przez Hanz a Wer ne ra Fran za (PO LTEXT War sza wa 1996),



uży tecz nych z punk tu wi dze nia prak ty ki za rzą dza nia, jed nak brak uogól nień
oraz mo de li po zwa la ją cych zro zu mieć przy czy ny, prze bieg oraz za że gna nie
kry zy sów w pol skich re aliach sta no wi po waż ną lu kę w pra cach ba daw czy ch2.

Zja wi sko kry zy su, jak wie le in nych za gad nień w na ukach spo łecz no -eko -
no micz nych, jest de fi nio wa ne w za leż no ści od ce lów ba daw czych i po trzeb
prak ty ki. Stąd zna leźć moż na licz ne de fi ni cje sy tu acji kry zy so wej. Sło wo
kry zys ma swo je źró dła w grec kim kri sis, ozna cza jąc: roz róż nie nie, de cy zję
oraz kri ne in – co zna czy: roz róż niać, ba dać, de cy do wać. Ety mo lo gicz ne
więc zna cze nie te go ter mi nu wy zna cza pe wien pa ra dyg mat iden ty fi ku ją cy
za kres od po wie dzial nych wy bo rów w sy tu acji kry zy so we j3. Słow nik ję zy ka
pol skie go okre śla kry zys w spo sób na stę pu ją cy: 1. sy tu acja, w któ rej ja kiś
kon flikt sta je się tak po waż ny, że gro zi wy bu chem woj ny, zmia ną rzą du lub
in nym ra dy kal nym roz wią za niem; 2. za ła ma nie się pro ce su wzro stu go spo -
dar cze go i re gres w roz wo ju eko no micz nym pań stwa; 3. stan znie chę ce nia
i utra ty mo ty wa cji do ży cia i pra cy; 4. za chwia nie ja kie goś sys te mu war to ści
lub po zy cji cze goś; 5. naj cięż szy, prze ło mo wy mo ment w prze bie gu cho ro -
by”4. Zgod nie ze zna cze niem sło wa kry zys w ję zy ku pol skim zja wi sko to
od gry wa ro lę w wie lu sy tu acjach spo łecz nych i oso bi stych, ma zna cze nia
za rów no w ska li ma kro, jak i mi kro, do ty czy pro ble mów po li tycz nych, eko -
no micz nych, spo łecz nych i wie lu in nych. W teo rii za rzą dza nia kry zy sem
na zy wa się sy tu ację, któ rej przed się bior stwo nie mo że re ali zo wać swo jej
mi sji5. 
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któ ry oma wia za gad nie nia za rzą dza nia kry zy sem w prze my słach wę gla ka mien ne go i hut nic -
twa. Nie ste ty tak że ten pod ręcz nik nie wpły nął na roz wój ba dań nad za gad nie niem kry zy su
w przed się bior stwie. Nie co wię cej wy da no prac z za kre su kry zy su w aspek cie dzia łań pu blic
re la tions, np. I. I. Mi troff; CH. M. Per son, Za rzą dza nie sy tu acją kry zy so wą. „Bu si ness man”
War sza wa 1998; K. Woj cik, Pu blic re la tions w sy tu acji kry zy su or ga ni za cyj ne go, „Stu dia
i pra ce Ko le gium Za rzą dza nia i Fi nan sów SGH”, War sza wa 1999; T. Smek ta ła, Pu blic re la -
tions w sy tu acjach kry zy so wych przed się biorstw, Wro cław 2001; A. Mur doch, Ko mu ni ko wa -
nie w kry zy sie. Jak ra to wać wi ze ru nek fir my? War sza wa 2003; M. Re ge ster, J. Lar kin, Za rzą -
dza nie kry zy sem, PWE, War sza wa 2005; M. Przy bysz, Ko ściół w kry zy sie. Cri sis ma na ge ment
w Ko ście le w Pol sce, Wy daw nic two Die ce zji Tar now skiej BI BLOS, Tar nów 2008

2 Je dy ną pra cą ana li zu ją cą kry zy sy na kon kret nym pol skim przy kła dzie jest książ ka Mo -
ni ki Przy bysz: Ko ściół w kry zy sie, dz. cyt. Pra ca jed nak oma wia kry zys szcze gól ny, niepo -
zwa la ją cy do ko ny wać uogól nień do ty czą cych sfe ry go spo dar czej.

3 Zob. K. Woj cik 2005, s. 363 oraz M. Przy bysz 2008, s. 23.
4 http://sjp.pwn.pl/li sta.php?co=kry zys.
5 R. Cze chow ski; W. Ry dzak 1999, s. 81. 



Ze wzglę du na jed no z istot nych za dań re ali zo wa nych przez spe cja li -
stów pu blic re la tions, ja kim jest za rzą dza nie sy tu acja mi kry zy so wy mi,
kry zys jest de fi nio wa ny rów nież w li te ra tu rze z za kre su pu blic re la tions.
Kry zys w tym uję ciu uści śla ny jest ja ko nie prze wi dy wal ne wy da rze nie,
któ re po ten cjal nie wy wo łu je ne ga tyw ne kon se kwen cje. Sy tu acja kry zy so -
wa to ta kie zda rze nie, któ re pro wa dzi do zna czą cych znisz czeń w or ga ni -
za cji, ma swo je kon se kwen cje w sto sun ku do pra cow ni ków, usług, pro duk -
tu, fi nan so wej kon dy cji i re pu ta cji fir my6. W in nym uję ciu kry zy su
pod kre śla się, że jest to sy tu acja two rzą ca wy so ki sto pień nie pew no ści
i za gro że nia lub ta ka, któ ra jest po strze ga na ja ko za gra ża ją ca re ali za cji
prio ry te to wych ce lów or ga ni za cji7. Kry zys to sy tu acja za sko cze nia pra -
cow ni ków, klien tów i za rzą du fir my, gdyż w krót kim cza sie na stę pu je za -
gro że nie waż nych dla or ga ni za cji war to ści. Praw do po dob ne stra ty, któ re
wy ni ka ją z bra ku re ali za cji przy ję tych w mi sji fir my war to ści, wy wo łu ją
czte ry ty py trud no ści, z któ ry mi mu szą ra dzić so bie oso by za rzą dza ją ce ta -
kim wy da rze niem: nie pew ność, zło żo ność, kon flik ty oraz psy chicz ne
i mo ral ne za an ga żo wa nie osób. Są to na tu ral ne ele men ty każ de go kry zy su,
któ re wy ma ga ją za rzą dza nia, okre ślo nych umie jęt no ści oraz po dej mo wa -
nia świa do mych i kon se kwent nych de cy zji8. K. Woj cik pi sze krót ko, że
kry zys „to stan w roz wo ju or ga ni za cji za gra ża ją cy pod sta wo wym funk -
cjom tej or ga ni za cji, jej mi sji”9. Sys te mo wą de fi ni cję po da ją CH. M. Pe ar -
son i J. A. Cla ir, pod kre śla jąc ko niecz ność in ter dy scy pli nar ne go po dej ścia
do kry zy su w fir mie. „Kry zys or ga ni za cyj ny to ma ło praw do po dob na,
o sil nym od dzia ły wa niu sy tu acja, któ ra po strze ga na jest przez udzia łow -
ców ja ko za gra ża ją ca rów no wa dze or ga ni za cji, jest su biek tyw nie do świad -
cza na przez po szcze gól ne jed nost ki ja ko oso bi ste i spo łecz ne za gro że nie.
Brak ja snych przy czyn, skut ków i środ ków roz wią za nia trud no ści mo że
pro wa dzić do roz cza ro wa nia, utra ty prze ko nań, war to ści po dzie la nych
przez pod mio ty za an ga żo wa ne w da ną or ga ni za cję. Pro ces po dej mo wa nia
de cy zji w cza sie trwa nia sy tu acji kry zy so wej ogra ni czo ny jest pre sją cza -
su oraz ba rie ra mi ra cjo nal no ści”10.
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6 L. Bar ton 1993, s. 2.
7 M. W. Se eger; T. L. Sil l now & R. R. Ulmer 1998, s. 233.
8 T. N. Gla dwin; R. Ku mar 1987, s. 23–31.
9 K. Woj cik 2005, s. 363.
10 Ch. M. Pe ar son, J. A. Cla ir 1998, s. 66.



Praw dzi wym pro ble mem dla or ga ni za cji jest za gro że nie jej re pu ta cji.
M. Bland od róż nia kry zy sy od in cy den tów, te dru gie okre śla jąc ja ko co dzien -
ne wy da rze nia, z któ ry mi bo ry ka się każ da or ga ni za cja, ja ką jest na przy kład
skar ga klien ta. Kry zys je go zda niem ma miej sce wów czas, gdy skar ga klien -
ta zo sta je za uwa żo na przez ma so we me dia, któ re po da jąc od po wied nio spre -
pa ro wa ną in for ma cję, mo gą na ru szyć re pu ta cję fir my. Sy tu acje kry zy so we to
po waż ne wy da rze nia wpły wa ją ce na bez pie czeń stwo lu dzi, śro do wi ska, pro -
duk tu czy re pu ta cji fir my, któ re zo sta ją prze ka za ne pu blicz no ści oraz wy wo -
łu ją wśród od bior ców po czu cie za gro że nia11. Są to sy tu acje, w któ rych
w szcze gól ny spo sób ujaw nia się od po wie dzial ność: za po szko do wa nych,
pra cow ni ków, ak cjo na riu szy oraz in ne, w spo sób po śred ni za an ga żo wa ne
pod mio ty, oraz od po wie dzial ność za pra wi dło wą in for ma cję pu blicz ną.

Pod su mo wu jąc, w ar ty ku le kry zys de fi nio wa ny jest w na wią za niu
do okre śleń sto so wa nych w li te ra tu rze pu blic re la tions ja ko sy tu acja za gra -
ża ją ca wi ze run ko wi i re pu ta cji przed się bior stwa oraz ko rzy ściom je go in te -
re sa riu szy. Od róż nia ją od in nych pro ble mów wy stę pu ją cych w cy klu ży cia
or ga ni za cji kil ka cech ta kich jak: nie prze wi dy wal ność jej wy stą pie nia oraz
kon se kwen cji, pre sja cza su, po ten cjal na kon flik to wość za an ga żo wa nych
pod mio tów, za gro że nie re pu ta cji, ko niecz ność na tych mia sto we go po dej mo -
wa nia de cy zji i dzia ła nia, po ten cjal ne na ru sze nie moż li wo ści re ali zo wa nia
ce lów or ga ni za cji, jak rów nież nie zbęd ność prze strze ga nia norm etycz nych.
Ostat nia z wy mie nio nych cech kry zy su, choć wy da je się oczy wi sta, jest je -
dy nie mar gi nal nie ana li zo wa na w li te ra tu rze przed mio tu. 

Sy tu acja kry zy so wa or ga ni za cji roz sze rza znacz nie za kres jej od po wie -
dzial no ści w oto cze niu. Zyg munt Bau man uwa ża, że daw na od po wie dzial -
ność za ko goś, ty po wa dla okre su twar dej no wo cze sno ści, w do bie płyn nej
no wo cze sno ści zo sta ła za stą pio na od po wie dzial no ścią przed so bą12. Jed nak
w przy pad ku kry zy su or ga ni za cji, pa ra fra zu jąc sło wa Bau ma na, moż na
wska zać, że ra my od po wie dzial no ści znacz nie się roz sze rza ją: jest to sy tu -
acja od po wie dzial no ści za In ne go – pra cow ni ka, klien ta, ko ope ran ta; od po -
wie dzial no ści wo bec prze ło żo nych, fir my, śro do wi ska spo łecz ne go; od po -
wie dzial no ści przed so bą – od po wie dzial no ści za wła sne, pod ję te w krót kim
cza sie, pod sil ną pre sją, de cy zje ma ją ce zna cze nie dla wie lu osób; od po wie -
dzial no ści za wła sne po stę po wa nie – oso ba po dej mu jąc de cy zje w nie zna -
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11 M. Bland 1998.
12 Z. Bau man 2007.



nych wcze śniej oko licz no ściach, nie po tra fi jed no znacz nie prze wi dzieć
wszel kich kon se kwen cji; od po wie dzial no ści kar nej – żad na sy tu acja nie
zwal nia z obo wiąz ku re spek to wa nia pra wa; od po wie dzial no ści mo ral nej
– oso ba kie ru ją ca sy tu acją kry zy so wą mu si roz wią zy wać dy le ma ty etycz ne,
wo bec któ rych zo sta je po sta wio na, czę sto nie zda jąc so bie z nich spra wy.
Dy le ma ty etycz ne mo gą wy wo łać tak że kon flik ty mo ral ne (roz ter ki) w świa -
do mo ści osób po dej mu ją cych de cy zje w kry zy sie or ga ni za cji.

Dy le mat etycz ny to ko niecz ność do ko na nia wy bo ru po mię dzy dwo ma
roz wią za nia mi za wie ra ją cy mi kon kret ne etycz ne wska za nia13. Sy tu acja kry -
zy so wa spra wia, że oso ba kie ru ją ca się da ny mi nor ma mi etycz ny mi,
na przy kład okre ślo ny mi w ko dek sie etycz nym fir my14, mu si do ko nać wy -
bo ru in nych, nie rzad ko z ko dek sem sprzecz nych, ale obo wią zu ją cych
w szer szej spo łecz no ści. W przy pad ku or ga ni za cji dzia ła ją cej w opar ciu
o ko deks etycz ny oso ba za rzą dza ją ca kry zy sem nie od czu wa w spo sób jed -
no znacz ny kon flik tu mo ral ne go, gdyż sys tem war to ści oraz za sa dy etycz ne
są utrwa lo ne15. Jed nak w trud nych sy tu acjach, w któ rych na stę pu je za chwia -
nie się sys te mów war to ści lub po zy cji, oso by bez po śred nio za an ga żo wa ne
mo gą mieć więk szą skłon ność wo bec od stępstw od przy ję tych norm. Kry -
zys, zda niem pew nej czę ści opi nii spo łecz nej (ba da nia w za leż no ści od pro -
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13 Jak po da je Sło wnik ję zy ka pol skie go ter min dy le mat ozna cza pro blem, któ re go roz wią -
za nie po le ga na trud nym wy bo rze mię dzy dwie ma tak sa mo waż ny mi ra cja mi. Dy le ma tem
etycz nym więc bę dzie trud ność wy bo ru jed nej z dwóch moż li wo ści wy ni ka ją ca z ich rów ne -
go stop nia waż no ści lub war to ści w da nej sy tu acji, w ja kiej zna la zła się oso ba lub gru pa.
Na przy kład, ko niecz ność re spek to wa nia stan dar du etycz ne go fir my i jed no cze śnie norm
etycz nych spo łecz no ści lo kal nej, choć jest to trud ne do utrzy ma nia w tym sa mym cza sie (np.
nor ma do trzy ma nia ta jem ni cy służ bo wej i nor ma o jaw no ści in for ma cji pu blicz nej). Dy le mat
mo ral ny zaś to sy tu acja, w któ rej nie moż na w kon kret nym dzia ła niu za dość uczy nić jed no -
cze śnie dwóm po zy tyw nym war to ściom lub za sa dom mo ral nym. 

Za gad nie nie dy le ma tu etycz ne go róż ni się w nie znacz ny spo sób od za gad nie nia kon flik -
tu mo ral ne go. Ten pierw szy jest szcze gól nie zwią za ny z nor ma mi etycz ny mi, czy li re gu ła mi
po stę po wa nia i sta no wi przed miot roz wa żań etycz nych i so cjo lo gicz nych. Kon flikt mo ral ny
wy stę pu je wów czas, gdy oso ba w kon kret nej sy tu acji mu si wy bie rać po mię dzy róż ny mi spo -
łecz nie ak cep to wa ny mi war to ścia mi (war to ścia mi oce nia ny mi do dat nio). Wo bec ist nie ją cej
wów czas roz ter ki we wnętrz nej tak ro zu mia ny kon flikt jest przed mio tem roz wa żań ety ki, ak -
sjo lo gii oraz psy cho lo gii. 

14 De fi niu ję ko deks etycz ny w uję ciu Woj ciech Ga spar skie go ja ko zbiór norm po stę po wa -
nia, od no szą cy mi się do roz ma itych za cho wań pod mio tu w dzia łal no ści go spo dar czej, upra -
wia nej na róż nych po zio mach. W. Ga spar ski 2007, s. 276. 

15 R. Ba naj ski 2006, s. 113–122.



ble mu ujaw nia ją róż ne wiel ko ści tej opi nii), two rzy wa run ki ze zwa la ją ce
na sto so wa nie in nych niż przy ję te w ko dek sach za sa dy, co w kon se kwen cji
pro wa dzi do sy tu acji ano mii i jest nie tyl ko sy tu acją dy le ma tu etycz ne go, ale
tak że mo ral ne go16. Moż li wość zdo by wa nia in for ma cji po zwa la ją cych
na roz wią zy wa nie kon kret ne go dy le ma tu jest w sy tu acji kry zy so wej ogra ni -
czo na. Stąd, kry zys w or ga ni za cji to szcze gól ne wy da rze nie wy sta wia ją ce
na pró bę etycz ną wszyst kie za an ga żo wa ne pod mio ty. 

Za rzą dza nie kry zy sem za da niem spe cja li stów pu blic re la tions

Za rzą dza nie kry zy sem sta ło się jed nym z prak tycz nych za dań znaj du ją -
cych się w za kre sie obo wiąz ków spe cja li stów do spraw pu blic re la tions. Po -
le ga na przy go to wa niu, pla no wa niu oraz po dej mo wa niu dzia łań na wy pa dek
kry zy su wi ze run ku i re pu ta cji. Ce lem stra te gicz ne go przy go to wa nia i pla no -
wa nia sy tu acji za gra ża ją cych sta bil no ści fir my jest za po bie ga nie ne ga tyw -
nym skut kom oraz usu wa nie ry zy ka i nie pew no ści. Ce lem po dej mo wa nia
kon kret nych dzia łań pod czas kry zy su jest mi ni ma li zo wa nie je go ne ga tyw -
nych kon se kwen cji. Za rzą dza nie kry zy sem to pro ces wła ści wej ko mu ni ka cji
po le ga ją cej na do bo rze od po wied nich środ ków w pro ce sie ko mu ni ko wa nia
się fir my z jej głów ny mi pod mio ta mi (in te re sa riu sza mi) w oto cze niu. 

K. Fe ran -Banks wy mie nia za sa dy po zwa la ją ce za po biec sy tu acji kry zy so -
wej lub zmniej szyć koszt te go wy da rze nia, pod kre śla jąc ro lę dzia łal no ści pu blic
re la tions ja ko szcze gól ne go na rzę dzia w ochro nie wi ze run ku i re pu ta cji fir my.
Pro gram przy go to wa nia na wy pa dek kry zy su do sko na łej or ga ni za cji po zwa la
sku tecz nie prze ciw dzia łać ne ga tyw nym skut kom lub od bu do wać po zy cję fir my
po je go za że gna niu. Pro gram ten skła da się z na stę pu ją cych ele men tó w17:

1. Dzia łal ność pu blic re la tions jest uzna na za waż ną część za rzą dza nia
stra te gicz ne go fir mą.

2. Pro gra my pu blic re la tions są opra co wy wa ne w ce lu zbu do wa nia wła -
ści wych sto sun ków z klu czo wy mi gru pa mi in te re sa riu szy.
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3. In te re sa riu sze or ga ni za cji zo sta li zi den ty fi ko wa ni po przez od po wied -
nie ba da nia.

4. Pla ny dzia łań z za kre su pu blic re la tions są przy go to wy wa ne dla każ dej
z po szcze gól nych grup in te re sa riu szy.

5. Or ga ni za cja bu du je sil ne re la cje ze środ ka mi ma so we go prze ka zu.
6. Za rzą dza nie pro ble ma mi w or ga ni za cji jest czę ścią dwu kie run ko we go

sy me trycz ne go pro gra mu re ali zo wa ne go przez de par ta ment pu blic re la tions.
7. Za rzą dza nie fir mą opie ra się na dwu kie run ko wej sy me trycz nej ko mu -

ni ka cji tak że w sy tu acji kry zy so wej.
8. W or ga ni za cji opra co wa ne są prak tycz ne za sa dy ko mu ni ka cji w sy tu -

acji za gro że nia.
9. Or ga ni za cja od wo łu je się do ide olo gii za chę ca ją cych i wspie ra ją cych

przy go to wa nie spe cjal ne go pro gra mu za rzą dza nia sy tu acją kry zy so wą.
10. Or ga ni za cja po przez kry zy so wy ka ta log an ty cy pu je róż ne go ro dza ju

sy tu acje kry zy so we, któ re mo gą się zda rzyć.
11. Po przez stra te gię or ga ni za cji otwar tej i uczci wej w sto sun ku do swo -

ich pu blicz no ści, grup do ce lo wych or ga ni za cja utrzy mu je swo ją re pu ta cję.
Sku tecz nym spo so bem ochro ny wi ze run ku fir my jest an ty cy po wa nie wy -

da rzeń praw do po dob nych a wy ni ka ją cych z błę dów po peł nia nych przez lu -
dzi, wy ko rzy sta nia nie bez piecz nych tech no lo gii w pro duk cji czy nie spo dzie -
wa ny mi zmia na mi za cho dzą cy mi w ota cza ją cej przy ro dzie. Za pro po no wa ny
przez Fe ran -Banks zbiór re guł po stę po wa nia za wie ra tak że (im pli ci te uję te
w pkt. 11) trzy pod sta wo we za sa dy etycz ne obo wią zu ją ce w pu blic re la tions:
za sa dę praw dy, otwar to ści oraz part ner stwa z in te re sa riu sza mi18.

Na pod sta wie li te ra tu ry przed mio tu oraz ana li zy kry zy sów, któ re mia ły
miej sce w ostat nich la tach, moż na wska zać na na stę pu ją ce skład ni ki an ty cy -
pa cyj ne go mo de lu za rzą dza nia sy tu acją kry zy so wą, a w każ dym z je go
ele men tów moż na wska zać na po ten cjal ne ob sza ry te ma tycz ne dy le ma tów
etycz nych wy ma ga ją cych roz wią za nia.

Pierw szą za sa dą an ty cy pa cyj ne go mo de lu za rzą dza nia kry zy sem jest za -
ło że nie sys te ma tycz ne go ko mu ni ko wa nia się or ga ni za cji z oto cze niem. Za -
sad ni czą ce chą ko mu ni ko wa nia jest utrzy my wa nie sta łych kon tak tów z in te -
re sa riu sza mi, za rów no przed ja ką kol wiek sy tu acją kry zy so wą, jak i w cza sie
jej wy stą pie nia. Wy ni ka to z ko niecz no ści za pew nie nia za in te re so wa nych
pod mio tów o po sia da nych umie jęt no ściach pra cow ni ków fir my, o spra wo -
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wa niu kon tro li nad fir mą i wszel ki mi za gro że nia mi oraz dzia ła niu zgod nie
z przy ję ty mi w fir mie, a ak cep to wa ny mi przez oto cze nie, nor ma mi etycz ny -
mi. Stro na mi szcze gól nie za in te re so wa ny mi ko mu ni ka cją są ta kie pod mio ty
jak: bez po śred nio do tknię te kry zy sem oso by, pra cow ni cy i ich ro dzi ny,
klien ci, zbio ro wość zwią za na z kon kret ną dzia łal no ścią pro duk cyj ną, in we -
sto rzy, spo łecz ność lo kal na, au to ry te ty ad mi ni stra cyj ne i po li tycz ne, nie za -
leż ni eks per ci oraz me dia lo kal ne i kra jo we. Ob sza ry dy le ma tów etycz nych,
któ re mo gą po ja wić się w pro ce sie ko mu ni ko wa nia to na przy kład: ko niecz -
ność usta le nia prio ry te tów ko mu ni ko wa nia, wy bór sto so wa nych me tod
i tech nik ko mu ni ko wa nia, za sa da otwar to ści ko mu ni ko wa nia.

Ko lej ną re gu łą ogra ni cza ją cą szko dy wy stę pu ją ce w kry zy sach jest ko -
niecz ność na tych mia sto wej re ak cji tuż po za uwa że niu sy gna łów za po wia da -
ją cych kry zys. Szyb kość pro ce su de cy do wa nia ro dzi szcze gól ne za gro że nie
dla kon se kwen cji de cy zji ze wzglę du na brak cza su na wła ści wą re flek sję
i ana li zę sy tu acji. Stąd wie le firm przy go to wu je spe cjal ne sce na riu sze
na wy pa dek kry zy su po zwa la ją ce bez do dat ko we go trwo nie nia cza su po dej -
mo wać wła ści we de cy zje. Jed nak że na wet naj le piej przy go to wa ne sce na riu -
sze nie uchro nią za rzą dza ją cych przed dy le ma ta mi ta ki mi jak: trud ność
w prze wi dy wa niu kon se kwen cji przy ję tych de cy zji i pod ję tych re ak cji, trud -
ność w jed no znacz nym pro gno zo wa niu oce ny pod ję tych dzia łań przez in te -
re sa riu szy or ga ni za cji, praw do po do bień stwo su biek ty wi zmu w oce nie sy tu -
acji, brak moż li wo ści po głę bio nej re flek sji nad wy bo rem stra te gii dzia ła nia.

Ko lej nym czyn ni kiem umoż li wia ją cym sku tecz ne ra dze nie so bie z wy -
stę pu ją cy mi za gro że nia mi re pu ta cji fir my jest ana li za kry zy sów in nych or -
ga ni za cji. Teo ria ucze nia się or ga ni za cji za le ca przede wszyst kim ucze nie się
na już po peł nio nych błę dach przez in ne pod mio ty go spo dar cze, aby unik nąć
po peł nia nia wła snych. Po dob nie jest w przy pad ku sy tu acji kry zy so wych.
Ob ser wa cja, ana li za, wy cią ga nie wnio sków i wdra ża nie w ży cie no wych
roz wią zań, opra co wy wa nych na pod sta wie kry zy sów, któ re wy stą pi ły w in -
nych fir mach czy kra jach, po zwa la na sku tecz niej sze przy go to wa nie sce na -
riu szy po ten cjal nych kry zy sów oraz do strze że nie szer szej ga my przy czyn ta -
kich sy tu acji. Ob sza ry dy le ma tów etycz nych, któ re mo gą po ja wić się w tym
pro ce sie to: wy ko rzy sty wa nie do wła snych ce lów sła bo ści oraz trud no ści in -
nych or ga ni za cji, po rów ny wa nie się do in nych, oce nia nie dzia łań kon ku ren -
cji w sy tu acjach kry zy so wych.

Mo del za rzą dza nia kry zy sem za le ca tak że prze wi dy wa nie kon se kwen cji
kry zy su, aby sku tecz nie opra co wać stra te gię od bu do wy wi ze run ku fir my.
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Każ da sy tu acja kry zy so wa od bi ja swo je pięt no na fir mie, bez wzglę du na to,
jak or ga ni za cja by ła przy go to wa na na wy pa dek ta kich oko licz no ści oraz jak
kie ro wa ła za ist nia ły mi trud no ścia mi. Kon se kwen cje kry zy su na le ży po dzie -
lić na stra te gicz ne oraz fi nan so we. Do stra te gicz nych za li cza się stra ty wy ni -
ka ją ce z osła bio nej dzia łal no ści fir my ta kie jak: mniej sza ilość klien tów, spa -
dek pro duk cji, zmniej sze nie zy sków czy utra ta czę ści lub ca ło ści re pu ta cji
fir my oraz re pu ta cji osób pra cu ją cych i in we stu ją cych w fir mę. Dru gi ro dzaj
kon se kwen cji to stra ty fi nan so we, któ re wy ni ka ją za rów no z sa mej dzia łal -
no ści fir my, jak i ca łe go pro ce su kie ro wa nia kry zy sem. Za li czyć do tej gru -
py na le ży: kosz ty wy ni ka ją ce z ko niecz no ści usu nię cia pro duk tu z ryn ku,
kosz tów ope ra cji kie ro wa nia sy tu acją kry zy so wą, kosz tów zmia ny pro duk -
cji, prze pro wa dze nia ba dań mar ke tin go wych, kosz tów kon sul ta cji, opi nii
bie głych i eks per tów, ope ra cyj nych, zmia ny stra te gii oraz wszel kich pod ję -
tych dzia łań przed, w cza sie i po sy tu acji kry zy so wej. Spe cja li sta za rzą dza -
ją cy sy tu acją kry zy so wą mo że sta nąć więc wo bec na stę pu ją cych dy le ma tów:
jak zmi ni ma li zo wać kosz ty fir my przy jed no cze snej ko niecz no ści po no sze -
nia kosz tów wy ni ka ją cych z kry zy su? ja kie fir ma mo że po nieść do dat ko we
kosz ty zmniej sza jąc tym sa mym zysk, aby się od po wied nio przy go to wać
na wy pa dek kry zy su oraz ubez pie czyć na wy pa dek nie prze wi dy wal nych
kon se kwen cji? 

Współ cze śnie więk szość firm bu du je re la cje ze środ ka mi ma so we go
prze ka zu. Jed nym z ce lów ta kich re la cji jest za po bie ga nie kry zy som me dial -
nym, któ re w sil ny spo sób wpły wa ją na wi ze ru nek i re pu ta cję fir my. Me dia
ma so we na le żą do szcze gól nej gru py in te re sa riu szy w sy tu acji kry zy so wej
z dwóch po wo dów. Po pierw sze ma ją za gwa ran to wa ne pra wo do peł nej in -
for ma cji, po dru gie po da wa ne przez środ ki ma so we go prze ka zu wia do mo ści
cha rak te ry zu ją się nie zmier nie sze ro kim za się giem od dzia ły wa nia oraz bra -
kiem moż li wo ści sku tecz ne go i szyb kie go ich ko ry go wa nia. Dla te go też
w an ty cy pa cyj nym mo de lu sy tu acji kry zy so wej me dia ma so we mu szą zna -
leźć wła ści we dla sie bie miej sce. Ce chą cha rak te ry stycz ną dzia ła nia me diów
nie jest prze ka zy wa nie spra woz da nia z okre ślo nej sy tu acji, ale po ka zy wa nie
wszel kich strat, ja kie zo sta ły po nie sio ne przez ofia ry kry zy su. Ce lem me -
diów jest wpły wa nie na pu blicz ną per cep cję okre ślo nej sy tu acji19. Ko mu ni -
ka cja z me dia mi po le ga przede wszyst kim na peł nej go to wo ści do współ pra -
cy, jaw no ści dzia łań, do star cza niu ocze ki wa nych do ku men tów i ma te ria łów
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oraz ujaw nia niu i wy ja śnia niu ce lo wo ści po dej mo wa nych dzia łań. Pro ces
ten za czy na się za nim ja kie kol wiek ozna ki kry zy su zo sta ną ujaw nio ne.
W pro ce sie bu do wa nia re la cji z me dia mi spe cja li sta pu blic re la tions spo ty ka
się z wie lo ma dy le ma ta mi etycz ny mi. Na przy kład do ty czą cy mi ro dza ju, za -
kre su i tre ści in for ma cji prze ka zy wa nych me diom, wy bór me diów (pu blicz -
ne czy pry wat ne), któ re po win ny być po in for mo wa ne, ter mi nu prze ka zy wa -
nia me diom in for ma cji. Dy le ma ty te wy ni ka ją z ko niecz no ści dzia ła nia
zgod nie ze stan dar da mi fir my i nor ma mi etycz ny mi ak cep to wa ny mi przez
spo łe czeń stwo, któ re nie za prze cza jąc so bie mo gą jed nak wza jem nie się eli -
mi no wać. Pra wo do pu blicz nej in for ma cji oraz pra wo za cho wa nia ta jem ni -
cy np. han dlo wej w sy tu acji kry zy sy ro dzą dy le ma ty etycz ne osób nim za -
rzą dza ją cych.

Istot nym ele men tem przy go to wań na wy pa dek kry zy su jest zbu do wa nie
i przy go to wa nie od po wied niej gru py osób od po wie dzial nych za za rzą dza nie
sy tu acją kry zy so wą. W skład ta kie go ze spo łu wcho dzą oso by mo gą ce po dej -
mo wać ope ra cyj ne de cy zje i dzia ła nia. Wiel kość ze spo łu za le ży od ro dza ju
or ga ni za cji i jej wiel ko ści, nie mniej jednak człon ka mi ze spo łu kry zy so we go
są oso by zna ją ce za rów no fir mę, jej pra cow ni ków, in te re sa riu szy oraz stra -
te gię i za kres dzia łań ope ra cyj nych. Ze spół ds. kry zy su to oso by o od po -
wied nich kwa li fi ka cjach, przy go to wa ne do po dej mo wa nia de cy zji w sy tu -
acji ry zy ka i za gro żeń. Choć w tym dzia ła niu po ja wia ją się głów nie kło po ty
zwią za ne z pro ce sem po dej mo wa nia de cy zji, lecz i one nie są po zba wio ne
dy le ma tów etycz nych. Na przy kład mo że wy stą pić pro blem kto mo że zo stać
do pusz czo ny do po uf nych in for ma cji? jak sze ro ki ma być za kres upraw nień
osób ze spo łu kry zy so we go? w ja kim za kre sie moż na de le go wać człon kom
ze spo łu upraw nie nia kie row nic twa fir my w tej trud nej sy tu acji? Za pew ne
więk szość tych trud no ści wy ni ka ze stra te gii przy ję tej w pro ce sie po dej mo -
wa nia de cy zji. Nie mniej jednak oso by po dej mu ją ce de cy zje mu szą tak że do -
ko nać wy bo ru po mię dzy rów no waż nie istot ny mi ra cja mi.

Szcze gól nie wraż li wą na kry zy sy jest za ło ga fir my. Pro blem pra cow ni -
ków or ga ni za cji jest szcze gól ny, ze wzglę du na fakt, iż każ dy pra cow nik
w sy tu acji kry zy su od czu wa in dy wi du al ne za gro że nie mo gą ce zmniej szyć
je go za an ga żo wa nie w ra to wa nie re pu ta cji ca łej or ga ni za cji. Pra cow ni cy fir -
my w sy tu acji za gro że nia od czu wa ją lęk, któ re go po ziom mo że wzra stać
w mia rę roz wo ju sy tu acji. Stąd ko niecz ne jest roz wi ja nie w ich świa do mo ści
po zy tyw nych po staw wo bec moż li wych kry zy sów. Roz wój wie dzy pra cow -
ni ków, prze ka zy wa nie im nie zbęd nych in for ma cji i de cy zji, szko le nia
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na wy pa dek trud no ści oraz ujaw nia nie sta nu przy go to wań sa mej or ga ni za cji
na wy pa dek kry zy su bu du je za ufa nie za ło gi do fir my i jej za rzą du oraz two -
rzy wa run ki iden ty fi ko wa nia się pra cow ni ków z miej scem pra cy. Ob sza ry
dy le ma tów etycz nych wy stę pu ją cych na tym eta pie to: w ja kim za kre sie
moż na przed pra cow ni ka mi przy znać się do sła bo ści i wad or ga ni za cji? ja ki
jest za kres wie dzy nie zbęd ny do prze ka za nia pra cow ni kom w ta kich sy tu -
acjach? w ja kim stop niu mo gą pra cow ni cy uczest ni czyć w dzia ła niach an ty -
kry zy so wych?

Kry zy sy są wy da rze nia mi nie zwy kle rzad ki mi w ży ciu or ga ni za cji, ale
ich zna cze nie mo że być za sad ni cze, dla te go też uzna wa ne są za new ral gicz -
ne zja wi ska wbu do wa ne w stra te gicz ne za rzą dza nie fir mą20. Każ da or ga ni -
za cja ma swo ją mi sję, fi lo zo fię oraz stra te gię. Wo bec nie prze wi dy wal no ści
wy da rzeń mo gą cych na ru szyć opra co wa ną stra te gię dzia ła nia fir my ko niecz -
nym jest wpi sa nie w nią okre ślo nych skład ni ków po zwa la ją cych opra co wać
dzia ła nia nie zbęd ne do pod ję cia na wy pa dek nie ocze ki wa nych zda rzeń pro -
wa dzą cych do sy tu acji kry zy so wych. Włą cze nie stra te gii za rzą dza nia sy tu -
acją kry zy so wą w pla ny stra te gicz ne i ope ra cyj ne or ga ni za cji pod no si jej
wia ry god ność oraz od po wie dzial ność w świa do mo ści wszyst kich pod mio -
tów oto cze nia or ga ni za cji. Dy le ma ty etycz ne, któ re mo gą po ja wić się na tym
eta pie mo gą wy ni kać z od wo ła nia się do po tocz nej opi nii, któ ra uzna je, że
wpi sa nie w pla ny stra te gicz ne fir my za dań zwią za nych z za rzą dza niem kry -
zy sa mi (np. bu do wa nie ze spo łu ds. kry zy sów, opra co wa nie sce na riu szy po -
stę po wa nia na wy pa dek kry zy su itp.) to przy zna nie się za rzą du i fir my
do od po wie dzial no ści za ta kie wy da rze nia i pew nych sła bo ści fir my. A więc
po wsta je dy le mat: czy ujaw nia jąc pla ny dzia łań an ty kry zy so wych już
w stra te gii dzia ła nia fir my na le ży ujaw niać po ten cjal ne sła bo ści i wa dy fir -
my? W ja kim za kre sie ujaw nić w stra te gii sła be stro ny fir my? 

Współ cze sne teo rie za rzą dza nia pod kre śla ją ro lę umie jęt no ści ucze nia się
or ga ni za cji dla jej trwa nia i roz wo ju. Szcze gól nie teo ria zmia ny oraz teo rie
za rzą dza nia ja ko ścią pod kre śla ją ten aspekt dzia ła nia fir my (do sko na le nie
się or ga ni za cji). Wo bec dy na micz nych zmian za cho dzą cych za rów no w oto -
cze niu ce lo wym, jak i ogól nym or ga ni za cji, nie mo że ona po zwo lić so bie
na dzia ła nia ru ty no we, sche ma tycz ne i tra dy cyj ne. Ko niecz ność ana li zy wie -
lu wy da rzeń ma ją cych miej sce w jej oto cze niu po zwa la na po dej mo wa nie
od po wied nich de cy zji oraz do pa so wy wa nie od po wied nich na rzę dzi do zmie -
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nia ją ce go się śro do wi ska. Za sa da tej umie jęt no ści po le ga na szyb kim ucze -
niu się no wych roz wią zań oraz no wych me tod i tech nik po zwa la ją cych
utrzy mać or ga ni za cję na kon ku ren cyj nym ryn ku. Umie jęt ność ta jest tak że
nie zbęd na przy sku tecz nym po dej mo wa niu de cy zji do ty czą cych sy tu acji ry -
zy kow nych oraz kry tycz nych. Po za tym umie jęt ność ucze nia się jest tak że
nie zbęd na w pro ce sie po wra ca nia or ga ni za cji do rów no wa gi po roz wią za niu
wszel kich pro ble mów wy ni ka ją cych z kry zy su. Ob sza ry dy le ma tów etycz -
nych wy stę pu ją ce w pro ce sie ucze nia się or ga ni za cji są na stę pu ją ce: ko -
niecz ność sa mo oce ny, a więc i przy zna nia się do po peł nio nych błę dów, oce -
ny wy bo ru sto so wa nych me tod i tech nik roz wią zy wa nia pro ble mu;
ko niecz ność oce ny de cy zji po dej mo wa nych przez za rzą dza ją cych.

Or ga ni za cje kie ru ją ce się ko dek sa mi etycz ny mi za rów no wła sny mi, jak
i ogól ny mi, w sy tu acjach kry zy so wych ma ją fun da ment, do któ re go mo gą się
od wo łać. Ko deks etycz ny od zwier cie dla hie rar chię war to ści, ja ką kie ru je się
or ga ni za cja w swo ich dzia ła niach. W ko dek sach pod kre śla się re spek to wa nie
ta kich war to ści jak: sza cu nek, uczci wość, szcze rość, od po wie dzial ność, za -
ufa nie, otwar tość na po trze by klien tów i pra cow ni ków – nie zbęd nych w świa -
do mym ich prze strze ga niu pod czas kry zy su, któ ry mo że na ru szyć za ufa nie
do fir my i jej dzia ła nia. W. Ga spar ski opo wia da się za ist nie niem ko dek sów,
któ re są przede wszyst kim ak ty wa mi or ga ni za cji, a od po wied nio pie lę gno wa -
ne i wpro wa dza ne w ży cie ca łej or ga ni za cji sta no wią ele ment ry wa li za cji
z kon ku ren ta mi21. Za rzą dza nie sy tu acją kry zy so wą jest w szcze gól ny spo sób
zwią za ne z etycz nym dzia ła niem, gdyż jest to ze spo le nie fi la rów dzia ła nia or -
ga ni za cji: jej ko dek su etycz ne go lub/i stan dar dów po stę po wa nia, mi sji i wi zji
fir my oraz jej pro gra mu pu blic re la tions, czy li spo so bu ko mu ni ko wa nia się
z oto cze niem. Ob sza ry dy le ma tów etycz nych wy stę pu ją ce w pro ce sie sto so -
wa nia przy ję tych stan dar dów za cho wań: kry zys jest sy tu acją, któ ra mo że
prak tycz nie we ry fi ku je przy ję ty przez or ga ni za cję ko deks etycz ny; kry zys
ujaw nia trud no ści i ba rie ry w prak tycz nym sto so wa niu norm za war tych w ko -
dek sie etycz nym; pod czas kry zy sów ist nie je moż li wość po ja wie nia się roz -
bież no ści po mię dzy stan dar da mi fir my, a sys te mem war to ści jej oto cze nia ze -
wnętrz ne go; sy tu acje trud ne mo gą ujaw nić róż ni ce po mię dzy stan dar da mi
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etycz ny mi dzia łal no ści pu blic re la tions, a ocze ki wa nia mi kie row nic twa or ga -
ni za cji wo bec tych dzia łań. Ce lem ko dek sów etycz nych jest umoż li wia nie
roz wią zy wa nia etycz nych dy le ma tów. Jed nak kry zys wy zwa la do dat ko we,
nie prze wi dy wal ne emo cje, któ re ro dzą py ta nia: czy i jak ko mu ni ko wać oto -
cze niu ze wnętrz ne mu przy czy ny nie po wo dzeń fir my? Jak bu do wać re la cje
z me dia mi, aby nie na ru szyć ko dek su etycz ne go fir my i jed no cze śnie nie upo -
wszech niać in for ma cji mo gą cych mieć ne ga tyw ne zna cze nie dla póź niej sze -
go dzia ła nia fir my? Jak in for mo wać o bez po śred nich przy czy nach kry zy sów,
za któ re nie jest od po wie dzial na fir ma ani jej pra cow ni cy (np. gdy od po wie -
dzial ność po no si ko ope rant fir my)?

An ty cy pa cyj ny mo del za rzą dza nia kry zy sem za kła da więc du ży po ten cjał
moż li wych dy le ma tów etycz nych, wo bec któ rych zo sta ją po sta wio ne za an ga -
żo wa ne pod mio ty. Stra te gicz ne przy go to wa nie do kie ro wa nia kry zy sem nie
zwal nia oso by pro wa dzą ce ten pro ces przed dy le ma ta mi etycz ny mi, a tak że
i kon flik ta mi mo ral ny mi (roz ter ka mi). Opra co wa ne i wdro żo ne stan dar dy
etycz ne na pew no uła twia ją ca ły pro ces, ale jak po ka za no wy zwa la ją tak że
no we, czę sto nie prze wi dy wal ne al ter na ty wy. Wy zwa niem dla współ cze snych
spe cja li stów pu blic re la tions jest mo ty wo wa nie pra cow ni ków i kie row nic twa
fir my do jed no znacz ne go prze strze ga nia za sad i war to ści za war tych w ko dek -
sach. Nie jest to ła twe, gdyż każ dą fir mę two rzą lu dzie o od mien nych prze ko -
na niach, war to ściach, po glą dach i przy zwy cza je niach22. Ro lą ko dek sów jest
sca la nie – przy naj mniej czę ścio we – norm po stę po wa nia przy ję tych przez
każ de go pra cow ni ka we wspól ny, har mo nij ny zbiór war to ści ca łej or ga ni za -
cji bę dą cy fun da men tem w sy tu acjach kry zy so wych, któ re wska zu ją dro gę
w roz wią zy wa niu wy stę pu ją cych dy le ma tów etycz nych w tych sy tu acjach.

Me to dy ra to wa nia utra co ne go wi ze run ku

W wy ni ku sy tu acji kry zy so wej na stę pu je na ru sze nie wcze śniej zbu do wa -
ne go wi ze run ku or ga ni za cji. Spo sób, w ja ki fir ma re agu je na kry zys, de ter -
mi nu je jej przy szłe miej sce na ryn ku oraz jej ob raz w świa do mo ści lu dzi. Or -
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ga ni za cje mu szą być przy go to wa ne nie tyl ko na ewen tu al ne trud ne sy tu acje,
ale tak że na ko niecz ność od bu do wy na ru szo ne go wi ze run ku. Za da nia mi ko -
niecz ny mi do pod ję cia przez fir mę są: od zy ska nie za ufa nia klien tów, mi ni -
ma li zo wa nia strat eko no micz nych i spo łecz nych oraz jak naj szyb szy po wrót
do sta bil nej sy tu acji, któ ra za gwa ran tu je utrwa le nie re pu ta cji or ga ni za cji.

Moż na wy mie nić pięć stra te gii od bu do wy utra co ne go wi ze run ku,
a w każ dej z nich wska zać treść wy stę pu ją ce go dy le ma tu etycz ne go. Pierw -
szym jest za prze cze nie, czy li oskar ża nie in nych za oczer nia nie fir my. W sy -
tu acji, gdy fir ma ab so lut nie nie czu je się win na za rzu ca nych jej czy nów
wów czas mo że ka te go rycz nie za opo no wać wo bec sta wia nych jej za rzu tów.
Jed nak raz upu blicz nio na fał szy wa in for ma cja ma bar dzo sil ne spo łecz ne
od dzia ły wa nie. Czę sto wszel kie spro sto wa nia, wy ja śnia nia oko licz no ści są
bar dzo źle od bie ra ne przez lu dzi, któ rzy wcze śniej za ufa li prze czy ta nej czy
za sły sza nej in for ma cji w me diach. Je dy nym sku tecz nym środ kiem jest nie -
do pusz cze nie do upo wszech nia nia ja kich kol wiek fał szy wych po gło sek czy
oskar żeń, a to za le ży od wła ści wie przy go to wa ne go pro gra mu ko mu ni ka cji
fir my z oto cze niem. Pod czas ob ra nia tej dro gi za że gna nia kry zy su moż na
sta nąć wo bec dy le ma tu: pra wo do obro ny wła snej a pra wo do oskar ża nia in -
nych za na sze błę dy i sła bo ści.

Dru gą stra te gią od bu do wy utra co ne go w sku tek kry zy su wi ze run ku jest
stra te gia uchy la nia się od od po wie dzial no ści, czy li wska zy wa nie przy czyn
kry zy su w oto cze niu, a nie w dzia ła niu sa mej or ga ni za cji. Me to da ta sto so -
wa na jest na der czę sto ja ko pro sty me cha nizm obron ny – „to nie my, to oko -
licz no ści”. Jej głów ną wa dą jest jed no cze sne oskar ża nie in nych, w tym
czyn ni ków przy rod ni czych, za wy stą pie nie nie po myśl nej sy tu acji. W ję zy ku
po tocz nym me to da oce nia na jest ja ko „spy cho tech ni ka”, co mo że pro wa dzić
to zdo by cia no wych wro gów, za miast od zy ska nia utra co ne go wi ze run ku.
Spe cja li sta pu blic re la tions, wy bie ra jąc tę stra te gię, mo że sta nąć wo bec dy -
le ma tu: od po wie dzial ność wo bec oto cze nia a od po wie dzial ność wo bec pra -
cow ni ków i ca łej fir my.

Ko lej ną dro gą po stę po wa nia w sy tu acji kry zy so wej jest ogra ni czo na
obro na, czy li przy po mi na nie pu blicz no ści o prze szłych suk ce sach i do ko na -
niach fir my. Ta ka stra te gia to pró ba zba ga te li zo wa nia ak tu al nej sy tu acji wo -
bec daw nych, prze szłych za sług fir my. Jej sku tecz ność za le ży od zna cze nia
bie żą cej, nie ko rzyst nej sy tu acji. W mo men tach drob nych nie po wo dzeń,
na przy kład źle po strze ga ne go ko lo ru no we go pro duk tu, bę dzie bar dzo sku -
tecz na. Jed nak że w sy tu acji wy stą pie nia wad pro duk tu od wo ły wa nie się
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do prze szło ści nie od nie sie ocze ki wa ne go po zy tyw ne go re zul ta tu. Treść dy -
le ma tu etycz ne go wy stę pu ją ce go pod czas sto so wa nia stra te gii ogra ni czo nej
obro ny do ty czy wy bo ru po mię dzy su biek tyw ną, a obiek tyw ną oce ną prze -
szłych do ko nań or ga ni za cji.

Jed ną z naj po pu lar niej szych stra te gii wy bie ra nych w ce lu od bu do wy
utra co ne go wi ze run ku są dzia ła nia ko ry gu ją ce, to zna czy obie cy wa nie po -
pra wy, ogła sza nie pro gra mu zmian w ce lu unik nię cia w przy szło ści po dob -
nych trud no ści. Stra te gia zwią za na jest z przy zna niem się do wi ny, przy jed -
no cze snym za pew nie niu o po dej mo wa nych wy sił kach ma ją cych na ce lu
ogra ni cze nie wy stą pie nia po dob nych sy tu acji w przy szło ści. Jej sku tecz ność
za le ży od hi sto rii i osią gnięć da nej fir my. W przy pad ku pierw szej sy tu acji
kry zy so wej i jed no cze śnie przy po sia da niu wy ra zi ste go wi ze run ku, sku tecz -
ność jej bę dzie bar dzo du ża. Jed nak w mo men cie, gdy ta kie wy da rze nie ma
miej sce po raz ko lej ny, w krót kim od stę pie cza su, wów czas od bior cy ta kich
in for ma cji bę dą wąt pić w praw dzi wość i wia ry god ność po da wa nych ko mu -
ni ka tów. Przy wy bo rze ta kiej me to dy oso ba za rzą dza ją ca mo że sta nąć wo bec
dy le ma tu etycz ne go zwią za ne go z ko niecz no ścią do ko na nia wy bo ru mię dzy
sku tecz no ścią, czy li osią gnię ciem ocze ki wa nych re zul ta tów, a efek tyw no -
ścią, czy li ko niecz no ścią po nie sie nia okre ślo nych kosz tów dzia łań ko ry gu -
ją cych. Jest to dy le mat wo bec któ re go czę sto sta ją me ne dże ro wie – mi ni ma -
li za cji strat i mak sy ma li za cji zy sków fir my.

Za że no wa nie to ko lej na stra te gia wy cho dze nia z kry zy su wi ze run ku fir -
my, po le ga ją ca na przy zna niu się do wi ny i zwró ce niu się z proś bą do in te -
re sa riu szy o wy ba cze nie za za ist nia łe oko licz no ści. Sto so wa nie tej stra te gii
jest do wo dem szcze ro ści i otwar to ści or ga ni za cji wo bec swo ich klien tów
oraz in nych pod mio tów w jej oto cze niu. W kul tu rze pol skiej jest przyj mo -
wa na po zy tyw nie, ale nie mo że być nad uży wa na. Czę ste prze pra sza nie nie
jest do brze po strze ga ne, a wprost prze ciw nie wzbu dza pew ne po dej rze nia.
Szcze rość mu si być au ten tycz na, wszel kie wy ko rzy sta nie jej ja ko ma ni pu la -
cji uczu cia mi lu dzi pro wa dzi do po głę bio ne go kry zy su. Sku tecz ność tej me -
to dy jest bez ma ła gwa ran to wa na, gdy fir ma ma bar dzo do bry wi ze ru nek,
a kry zys wy stą pił pierw szy raz. W każ dym in nym mo men cie jej efek tyw -
ność bę dzie ogra ni czo na i nie prze wi dy wal na. Wy ko rzy stu jąc tę stra te gię,
spe cja li sta pu blic re la tions sta wia się wo bec dy le ma tu etycz ne go: wziąć peł -
ną od po wie dzial ność za kry zy so we wy da rze nia czy utrzy mać za ufa nie klien -
tów, ak cjo na riu szy, ko ope ran tów szu ka jąc in ne go spo so bu bez ko niecz no ści
peł ne go przy zna nia się do wi ny. Jest to fun da men tal ny dy le mat etycz ny: od -
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po wie dzial ność fir my wo bec in te re sa riu szy a po ten cjal na utra ta ich za ufa nia
do fir my. 

Za sto so wa nie po szcze gól nych stra te gii ma bez po śred ni wpływ na wi ze -
ru nek or ga ni za cji w świa do mo ści lu dzi zmie nio ny w wy ni ku ich oce ny za -
gro że nia wy ni ka ją ce go z za ist nie nia sy tu acji kry zy so wej. Zgod nie z za ło że -
niem przy ję tym we wstę pie do ar ty ku łu wi ze ru nek nie jest ob ra zem
sta bil nym. Ule ga szyb kim prze mia nom wraz z na pły wa ją cy mi do świa do -
mo ści lu dzi in for ma cja mi i wra że nia mi. Za da niem or ga ni za cji jest za rzą dzać
wszyst ki mi ele men ta mi stra te gii ko mu ni ka cji fir my z oto cze niem, aby za -
pew nić sys te ma tycz ny do pływ wia ry god nych in for ma cji do od bior ców. Je -
dy nie spój na stra te gia po zwo li uchro nić fir mę od za gro żeń wy ni ka ją cych
z kry zy sów. Wła ści wie zbu do wa ny wi ze ru nek, ukształ to wa ny w spo sób pla -
no wy i ko he rent ny przez sa mą or ga ni za cję bę dzie miał wie le ele men tów,
któ re po zwo lą za cho wać nie zmien ny ob raz or ga ni za cji w świa do mo ści jej
in te re sa riu szy. Kry zys mo że przy czy nić się do zruj no wa nia re pu ta cji i wi ze -
run ku, ale tak że mo że po móc or ga ni za cji zro zu mieć po peł nia ne błę dy i stać
się wy zwa niem dla jej za rzą dza ją cych.

Etycz ny wy miar dzia łań spe cja li stów pu blic re la tions 
w sy tu acji kry zy so wej

Jak pi sze E. Ho pe za dzi wia ją cy jest fakt, że po mi mo wzra sta ją cej ro li
od po wie dzial no ści w dzia łal no ści go spo dar czej oraz opi nii spo łecz nej oce -
nia ją cej etycz ny wy miar dzia ła nia biz ne su w pra cach po świę co nych pu blic
re la tions tak skrom nie te za gad nie nia są roz pa try wa ne23. W przy pad ku li te -
ra tu ry po świę co nej kry zy som bra ki omó wie nia te go za gad nie nia są jesz cze
więk sze, moż na na wet od nieść wra że nie, że te mat ten jest skru pu lat nie uni -
ka ny. W ana li zach i pro gra mach po stu lu ją cych pod sta wo we za sa dy po stę -
po wa nia kry zy so we go zna leźć moż na nor my etycz ne nie ja ko im pli ci te wpi -
sa ne w pe wien sche mat po stę po wa nia24. Ana li ty cy kry zy sów wy szli
z za ło że nia, że pod sta wą te go dzia ła nia jest etycz ność i nie wy ma ga ten te -
mat głęb szej ana li zy. Za ło że nie jest błęd ne, gdyż sy tu acja kry zy so wa wy -
ma ga szcze gól ne go etycz ne go po dej ścia z na stę pu ją cych po wo dów:
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a. wraż li wość opi nii pu blicz nej na za gad nie nia etycz ne stop nio wo ro -
śnie, 

b. wzro stu zna cze nia oraz świa do mo ści lu dzi z od po wie dzial no ści biz ne -
su wo bec spo łe czeń stwa wy ni ka ją ca z po zy cji, ja ką biz nes od gry wa we
współ cze snym de mo kra tycz nym świe cie25;

c. roz wo ju środ ków ma so we go prze ka zu, ze szcze gól nym uwzględ nie -
niem ro li In ter ne tu umoż li wia ją ce mu szyb kie prze ka zy wa nie in for ma cji
i trud ność za pa no wa nia nad efek tem „plot ki”;

d. za sięg od dzia ły wa nia mię dzy na ro do wych firm w wy ni ku pro ce su glo -
ba li za cji jest co raz szer szy, co po cią ga za so bą wzra sta ją ce zna cze nie oce ny
etycz nej nie tyl ko w kra ju ich po cho dze nia.

Aby po ka zać dy le ma ty etycz ne i ko niecz ność ich roz strzy ga nia w sy tu -
acji kry zy so wej, przy to czo ny jest po ni żej je den z bar dziej zna nych kry zy sów
w Pol sce ostat nich lat do ty czą cy le ku Cor hy dron. W opar ciu o ko lej ne kro ki
po dej mo wa ne przez ze spół ds. kry zy su, a za mie szczo ne na stro nie in ter ne to -
wej fir my, moż na wy kon cy po wać moż li we dy le ma ty, któ re mo gły to wa rzy -
szyć w pro ce sie za rzą dza nia kry zy se m26.

Stu dium przy pad ku: kry zys Jel fy SA
1. 14 06 2006 na pod sta wie pi sma Wo je wódz kie go In spek to ra tu Far ma -

ceu tycz ne go w wo je wódz twie po mor skim Głów ny In spek to rat Far ma ceu -
tycz ny wstrzy mu je (19/WS/2006) Cor hy dron 250 o se rii: 020505. 

I dy le mat: ujaw nić pu blicz nie czy za trzy mać da ną in for ma cję w fir -
mie. 

2. Pi smem z dnia 11 10 2006 (19/D/2006) Głów ny In spek to rat Far ma ceu -
tycz ny do pusz cza pre pa rat do upo wszech nie nia po otrzy ma niu in for ma cji
z Na ro do we go In sty tu tu Zdro wia Pu blicz ne go wnio sków z ba dań, że prze -
ba da na prób ka le ku od po wia da nor mo m27.

II dy le mat: w ja kiej for mie ujaw nić po zy tyw ną dla fir my in for ma cję
o wy ni kach ba dań pro wa dzo nych przez Na ro do wy In sty tut Zdro wia
Pu blicz ne go: czy ujaw nić, na da jąc te mu roz głos, szum me dial ny o pra -
wi dło wej pro duk cji w Jel fie co wpły wa po zy tyw nie na wi ze ru nek fir my,
czy do star czyć je dy nie in for ma cję do bez po śred nio za in te re so wa nych
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pod mio tów, aby nie upo wszech niać (a ra czej ukryć) ja kich kol wiek po -
ten cjal nych trud no ści w dzia ła niu fir my? 

3. 11 10 2006 na pod sta wie pi sma Wo je wódz kie go In spek to ra tu Far ma -
ceu tycz ne go z wo je wódz twa ma zo wiec kie go Głów ny In spek to rat Far ma -
ceu tycz ny wstrzy mu je (23/WS/2006) Cor hy dron 250 o se rii: 010705 (in na
se ria niż w czerw cu 2006).

Po wtór ne po wsta nie dy le ma tu I
4. 31 10 2006 de cy zją 53/WC/2006 po otrzy ma niu ba dań wy co fa no Cor -

hy dron 250 o se rii: 010705.
III dy le mat: upo wszech nić in for ma cję o wy co fa niu se rii czy bez roz -

gło su wy co fy wać lek.
5. 8 11 2006 ga ze ta „Dzien nik” pu bli ku je ar ty kuł o 5 ty sią cach am pu łek

Cor hy dro nu, z któ rych znacz na część, za miast le ku prze ciw aler giom, za wie -
ra bar dzo sil ny spe cy fik uży wa ny pod czas ope ra cji. 

IV dy le mat: ode przeć atak dzien ni ka rza czy tłu ma czyć za ist nia łą sy -
tu ację. Za sto so wać stra te gię za prze cza nia czy in ną, ale jed no cze śnie
wziąć wi nę na fir mę.

6. 9 11 2006 pre zes Za rzą du Jel fa SA pu bli ku je oświad cze nie w spra wie
in for ma cji po da nych przez „Dzien nik”. 

V dy le mat: na gła śniać oświad cze nie w for mie re kla my, aby do tar ła
do jak naj więk szej ilo ści osób czy prze ka zać je dy nie od po wied nim wła -
dzom oraz me diom.

7. 9 11 2006 ro ku de cy zją pre mie ra Rzecz po spo li tej zo sta je wstrzy ma ny
ob rót pre pa ra ta mi Cor hy dron 25, Cor hy dron 100 i Cor hy dron 250 i kon tro li
ca ło ści pro duk cji w za kła dach Jel fa SA w Je le niej Gó rze.

VI dy le mat: kon tak to wać się bez po śred nio z pa cjen ta mi ko rzy sta ją -
cy mi z tych le ków czy ko mu ni ko wać się je dy nie z le ka rza mi.

8. 9 11 2006 zo sta je opu bli ko wa ne oświad cze nie pre ze sa Za rzą du Jel -
fa SA w związ ku z de cy zją pre mie ra Rzecz po spo li tej Pol skiej Ja ro sła wa Ka -
czyń skie go z 09 11 2006 ro ku o wstrzy ma niu ob ro tu pre pa ra ta mi Cor hy dron
25, Cor hy dron 100 i Cor hy dron 250 i kon tro li ca ło ści pro duk cji w za kła dach
Jel fa SA w Je le niej Gó rze.

VII dy le mat: przy znać się pu blicz nie do od po wie dzial no ści za pro -
ble my w pro duk cji le ku, czy prze mil czeć to zna czy nie upo wszech niać
ma so wo de cy zję rzą du w tej spra wie.

9. 10 11 2006 zo sta je opu bli ko wa ny ko mu ni kat wszyst kich związ ków za -
wo do wych dzia ła ją cych w PF Jel fa SA na te mat nad uży cia kom pe ten cji
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urzęd ni ków i pró by peł ne go zdys kwa li fi ko wa nia Jel fy w oczach opi nii pu -
blicz nej.

VIII dy le mat: za rząd fir my po wi nien wes przeć Ko mu ni kat związ -
ków za wo do wych czy po wi nien za cho wać po wścią gli wość w oskar ża niu
urzęd ni ków.

10. 10 11 2006 zo sta je przed ło żo ny wnio sek Przed się bior stwa Far ma ceu -
tycz ne go Jel fa SA o uchy le nie de cy zji Głów ne go In spek to ra Far ma ceu tycz -
ne go nu mer GIF -IW -4003/16/06.

IX dy le mat: po dej mo wać dzia ła nia lob by in go we wo bec Głów ne go
In spek to ra Far ma ceu tycz ne go czy za cho wać dy plo ma tycz ny spo kój. 

11. 10 11 2006 ma miej sce kon fe ren cja pra so wa mi ni stra zdro wia Zbi -
gnie wa Re li gi, któ ry stwier dza, że nie jest je go in ten cją wal ka z Jel fą SA.

X dy le mat: wy ko rzy stać de kla ra cję mi ni stra w po dej mo wa niu dzia -
łań obron nych fir my czy wal czyć z je go de cy zja mi.

Ma rek Wój ci kow ski – dy rek tor ge ne ral ny Jel fy pod kre śla w ko mu ni ka -
cie, że Jel fa SA de kla ru je peł ną trans pa rent ność i otwar tość w sto sun ku do
in sty tu cji pu blicz nych sta ra ją cych się wy ja śnić ca łą sy tu ację.

Brak dy le ma tu.
12. 13 11 2006 Za rząd spół ki pro si pra cow ni ków o przej ście na do bro -

wol ne urlo py.
IX dy le mat: czy moż na ob cią żyć kosz ta mi kry zy su pra cow ni ków,

w ja kim stop niu pra cow ni cy są od po wie dzial ni za sy tu ację kry zy so wą? 
13. Za rząd Jel fa SA na kon fe ren cji pra so wej w dniu 13 11 2006 za pew nił

zgro ma dzo nych, że – w związ ku ze wska za nia mi Głów ne go In spek to ra Far -
ma ceu tycz ne go – roz po czął już pro ces wdra ża nia zmian.

XI dy le mat: przy znać się do pew nych błę dów w or ga ni za cji czy wy -
ja śniać ko niecz ność zmian wy mo ga mi tech no lo gicz ny mi.

14. 13 11 2006 oświad cze nie, iż w spół ce PF Jel fa SA zo sta nie prze pro -
wa dzo na nie za leż na ze wnętrz na kon tro la far ma ceu tycz na (eks per ci nie miec -
cy). 

Brak dy le ma tu.
15. 14 li sto pa da w War sza wie, na za pro sze nie Egi di ju sa Me ilu na sa, am -

ba sa do ra Re pu bli ki Li tew skiej w Pol sce do szło do spo tka nia mię dzy przed -
sta wi cie la mi Mi ni ster stwa Zdro wia a Za rzą dem Jel fa SA. Jel fa SA na le ży
do no to wa ne go na li tew skiej gieł dzie przed się bior stwa Sa ni tas. Stąd za an ga -
żo wa nie am ba sa dy w wy ja śnie nie wszel kich aspek tów pro ble mu zwią za -
nych z unie ru cho mie niem je le nio gór skie go za kła du.
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XII dy le mat: czy nadać kry zy so wi wy miar mię dzy na ro do wy?
16. 15 11 2006 ga ze ta „Dzien nik” oraz in ne me dia in for mu ją o po dej rze -

niach śmier ci 27 pa cjen tów z po wo du po da nia im cor hy dro nu.
XIII dy le mat: zde cy do wa nie za prze czyć oskar że niom dzien ni ka rzy

czy prze mil czeć tę nie spraw dzo ną, a po da ną przez ga ze tę in for ma cję.
17. 22 11 2006 oświad cze nie Za rzą du Jel fa SA w spra wie efek tów kon -

tro li in spek to rów GIF za miesz czo ne na stro nie in ter ne to wej po da ją ce fak ty
zwią za ne z le kiem Cor hy dron 250. Ce lem oświad cze nia jest pod kre śle nie,
że do tych czas stwier dzo no obec ność chlor suc cil li ny za miast Cor hy dro nu
w jed nej am puł ce po cho dzą cej z jed nej se rii, z jed ne go pro duk tu (Cor hy -
dron 250 se ria 010705) oraz że nie ma żad ne go za gro że nia dla ży cia i zdro -
wia osób ko rzy sta ją cych z in nych le ków pro du ko wa nych przez fir mę Jel -
fa SA.

XIV dy le mat: wo bec stwier dzo ne go przez nie za leż nych eks per tów
jed ne go przy pad ku za mia ny le ku na le ży bro nić fir my w oczach in te re -
sa riu szy czy prze pro sić za nie pra wi dło wo ści w niej wy stę pu ją ce.

18. Te le fo ny pa cjen tów oraz zgło sze nia le ka rzy o wa dach ja ko ścio wych
zda rza ły się na dal po mi mo ba dań i po zy tyw nych in for ma cji Na ro do we go In -
sty tu tu Le ków. 

XV dy le mat: oskar żać le ka rzy o wy wo ły wa nie pa ni ki czy spo koj nie
tłu ma czyć i po da wać je dy nie fak ty.

19. 26 07 2007 pro ku ra tu ra w Lu bli nie po da je in for ma cje do ty czą ce
wy ni ków śledz twa w spra wie osób po szko do wa nych przez Cor hy dron
250, z se rii 010705, wy pro du ko wa ny w 2005 ro ku. Pro ku ra tu ra wska za ła,
że 17 osób po szko do wa nych, u któ rych do szło do po da nia Cor hy dro nu za -
wie ra ją ce go sco li nę. Ra port eks per tów wska zu je na je den przy pa dek
śmier tel ny.

XVI dy le mat: oskar żać dzien ni ka rzy o wy wo ły wa nie sen sa cji czy in -
for mo wać o wy ni kach pro ku ra tu ry bez pro sto wa nia sen sa cji po da wa -
nych przez me dia. 

20. W re zul ta cie Jel fa SA 30 10 2007 za mie ści ła na stro nie in ter ne to wej
apel do me diów o rze tel ne po trak to wa nie te ma tu.

Omó wio ny przy pa dek kry zy su fir my Jel fa SA po da je je dy nie praw do po -
dob ne dy le ma ty, wo bec któ rych sta ły oso by od po wie dzial ne za kie ro wa nie
tą sy tu acją. By ło ich za pew ne wię cej. Ce lem pre zen ta cji by ło po ka za nie
etycz nej od po wie dzial no ści za an ga żo wa nych osób za pro ces re ago wa nia
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na po da wa ne przez me dia wia do mo ści oraz pro ces in for mo wa nia in te re sa -
riu szy o waż nych wy da rze niach zwią za nych z kry zy sem. Szcze gól ność te go
przy pad ku wy ni ka z fak tu, że był to lek ra tu ją cy w kon kret nych sy tu acjach
ży cie. Stąd ko niecz ność re ago wa nia zgod ne go z etycz ny mi nor ma mi ca łe go
spo łe czeń stwa, a nie tyl ko od wo ły wa nie się do ko dek su etycz ne go sa mej fir -
my. 

Pod su mo wa nie

Ety ka jest dys cy pli ną fi lo zo ficz ną, ale z prak tycz ny mi moż li wo ścia mi za -
sto so wa nia, jest dzie dzi ną wie dzy, któ ra po win na być re gu la to rem dzia łań
go spo dar czych, spo łecz nych, czuj ni kiem wszyst kich za cho dzą cym zmian
oraz wska zy wać tak źró dła nie bez pie czeństw, jak i spo so by ich unik nię cia.
Za kres py tań, na któ re od po wie dzi po szu ku je ety ka jest bar dzo du ży. Pra -
cow nik fir my, me ne dżer czy dzia łacz or ga ni za cji po za rzą do wej mu si po dej -
mo wać de cy zje, w któ rych za każ dym ra zem roz trzą sa dy le mat: „sku tecz -
ność czy uczci wość, sku tecz ność czy spra wie dli wość, sku tecz ność czy
sza cu nek”. Ety ka jest tą dzie dzi ną ży cia, któ ra umoż li wia po dej mo wa nie
jed nost ko wych i spo łecz nych de cy zji, któ ra wspie ra jed nost kę w roz wią zy -
wa niu dy le ma tów etycz nych wy stę pu ją cych w trud nych, kon tro wer syj nych
mo men tach. Pod sta wo wym wa run kiem roz wią zy wa nia tych dy le ma tów są
ko dek sy po zwa la ją ce w nie prze wi dy wal nych sy tu acjach na wska za nie naj -
lep sze go w tej sy tu acji roz wią za nia pro ble mu.

Pu blic re la tions jest in ter dy scy pli nar ną dzie dzi ną wie dzy sto so wa ną
w prak ty ce ko mu ni ko wa nia się or ga ni za cji z jej oto cze niem. Żad na z or ga -
ni za cji nie mo że so bie po zwo lić na dzia ła nia nie od po wie dzial ne. Oce na spo -
łecz nej od po wie dzial no ści jest współ cze śnie pod sta wo wym kry te rium oce -
ny dzia ła nia da nej or ga ni za cji. Szcze gól nym mo men tem w dzia łal no ści
or ga ni za cji są sy tu acje kry zy so we. Wów czas in te re sa riu sze, jak i ca łe spo łe -
czeń stwo ob ser wu je i ana li zu je sto pień od po wie dzial no ści or ga ni za cji. Dy -
le ma ty etycz ne po ja wia ją ce się w kry zy sach wy ma ga ją na tych mia sto we go
roz wią za nia, a to, co uła twia ten pro ces to opar cie dzia ła nia or ga ni za cji
na trwa łych fun da men tach w po sta ci – zgod nych z ocze ki wa nia mi spo łecz -
ny mi – ko dek sach etycz nych. Sy tu acja kry zy so wa wy ma ga od spe cja li stów
pu blic re la tions roz wią zy wa nia dy le ma tów etycz nych, a spo sób ich roz wią -
za nie de cy du je o wi ze run ku i re pu ta cji or ga ni za cji.
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An na Ada mus -Ma tu szyńska
Ka te dra Na uk Hu ma ni stycz nych
Aka de mia Eko no micz na im. Ka ro la Ada miec kie go
Ka to wi ce

ETHI CAL DI LEM MAS OF PU BLIC RE LA TIONS PRO FES SIO NALS 
IN CRI SIS MA NA GE MENT

S u m  m a  r y

The pa per expla ins what ethi cal di lem mas a pu blic re la tions spe cia list me ets when
de aling with the pro cess of cri sis ma na ge ment. The bu si ness ethics of each or ga ni -
sa tion is cre ated by be ha vio urs and de ci sions of its em ploy ees and ma na gers. The
co res of bu si ness ethics are va lu es, which in flu en ce and de ter mi ne the ac ti vi ties in
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eve ry si tu ation. In the ti me of bu si ness scan dals, lack of po li ti cal sta bi li ty and dif fi -
cult eco no mic si tu ation the re ha ve be en so me is su es and qu estions expec ting for ra -
pid an swers. Events such as cre ati ve ac co un ting and frauds ha ve sha ken au dien ce
con fi den ce and loy al ty. Tra gic ac ci dents du ring ter ro rist at tacks ha ve al so alar med
pe ople in both the eco no my and so cie ty. The men tio ned events which in vo lve high
pro fi le or ga ni za tions ma ke ma ny bu si ness spe cia li sts be mo re con cern abo ut bu si -
ness ethics, re spon si bi li ty as well as cor po ra te ima ge and re pu ta tion. As a re sult,
when ma na ging a cri sis a pu blic re la tions pro fes sio nal has to so lve une xpec ted ethi -
cal di lem mas. The ethi cal va lu es with the idea of re spon si bi li ty at the top are of si -
gni fi cant im por tan ce for the con tem po ra ry bu si ness.

Key words: ethi cal di lem ma, pu blic re la tions, cri sis, cri sis ma na ge ment, ima ge of or -
ga ni za tion, re pu ta tion


