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STRESZCZENIE
Cel/teza: Celem analizy przedstawionej w artykule jest weryfi kacja typologii sytuacji kryzyso-
wych W.T. Coombsa. W artykule zostały poddane analizie wydarzenia, w których organizacja 
w perspektywie sytuacji kryzysowej: jest [1] ofi arą, [2] doprowadziła do sytuacji kryzysowej 
w sposób nieświadomy, [3] doprowadziła do sytuacji kryzysowej w sposób świadomy. Niektóre 
z sytuacji kryzysowych trudno jest przyporządkować do wskazanych typów sytuacji, ponieważ 
mogą nosić znamiona manipulacji. Celem jest pokazanie takich możliwości. Metody badań: 
Autorka dokonała analizy czterech sytuacji kryzysowych z uwzględnieniem typologii Coombsa. 
Analiza nie stanowi badania jakościowego o charakterze reprezentatywnym. Dobór sytuacji kry-
zysowych poddanych analizie w niniejszym opracowaniu uwzględniał warunki: [1] bliskiej od-
ległości czasowej sytuacji kryzysowej (wszystkie analizowane zdarzenia dotyczą okresu 2017–
2019), [2] znanych i rozpoznawalnych podmiotów (organizacji, marek, osób), [3] znacznego za-
angażowania ze strony odbiorców przekazów – użytkowników mediów społecznościowych oraz 
[4] podnoszenia tematu sytuacji kryzysowych przez branżę komunikacyjną zarówno po stronie 
naukowców, badaczy, jak i przedstawicieli praktyki rynkowej. Wyniki i wnioski: Analizowane 
przykłady pokazały niedostatki typologii sytuacji kryzysowych Coombsa. Zauważono pole do 
nadużyć komunikacyjnych skierowanych ku odbiorcom przekazów – użytkownikom mediów 
społecznościowych. Nadużycia te w kulminacyjnych formach mogą być manipulacją przez wy-
korzystanie w strategiach komunikowania sytuacji kryzysowych wygenerowanych na potrzeby 
realizacji celów organizacji. Celem działań manipulacyjnych mogą być aspekty ekonomiczne, 
marketingowe i inne. Wartość poznawcza: W dobie możliwości kreowania nieprawdziwych 
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lub wprowadzających w błąd wydarzeń oraz informacji analizowane sytuacje mogą stanowić 
zagrożenie dla prawdziwości i etyki dyskursu organizacji różnego typu w otoczeniu rynkowym. 
W efekcie odbiorcy przekazów mogą podejmować decyzje na podstawie wydarzeń generowa-
nych, co może wprowadzać odbiorcę w błąd. Dlatego obserwacje oraz analiza problemu będzie 
kontynuowana, a jej pogłębienie znajdzie swój wyraz w badaniach jakościowych.

SŁOWA KLUCZOWE
kryzys, media, media społecznościowe, sytuacja kryzysowa, zarządzanie



320

Monika Kaczmarek-Śliwińska • Specyfi ka zarządzania sytuacją kryzysową w przestrzeni mediów…

Studia Medioznawcze 2019, tom 20, nr 4 (79), s. 318–332 https://studiamedioznawcze.eu

Silna konkurencja rynkowa oraz zmieniona przestrzeń mediów powodują, że organizacje stają 
przed nowymi wyzwaniami związanymi z zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi (ZSK). 

W literaturze przedmiotu ten kryzysowy czas często określa się jako chaos, przypisując mu mię-
dzy innymi takie symptomy, jak niepewność, zagrożenie dla funkcjonowania podmiotu, baczną 
obserwację ze strony odbiorców. Rozszerzenie tradycyjnej przestrzeni mediów (prasa, radio, 
telewizja) o obszar internetu, w tym głównie obszar mediów społecznościowych, spowodowało 
generowanie środowiska odmiennego od dotychczasowego – pojawił się inny odbiorca sytuacji 
kryzysowej, inne reakcje mediów, inny potencjał sytuacji kryzysowych, co często wpływa na 
reakcje organizacji w sytuacjach kryzysowych, odmienne od poprzednich. 

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, chcąc skutecznie realizo-
wać politykę zarządczą, powinny zdefi niować na nowo zmienne potencjalnych sytuacji kryzy-
sowych, a to z kolei powinno znaleźć odzwierciedlenie w procedurach, wytycznych czy planach 
zarządzania sytuacją kryzysową. Zarządzanie w warunkach zmiennych jest jedną z cech procesu 
zarządzania. Już w roku 1980 Peter F. Drucker pisał: 

„Bo jedno jest pewne: menedżerom przyjdzie pracować i zdobywać się na osiągnięcia w czasach 
burzliwych. A w czasach burzliwych główne zadanie zarządu polega na tym, aby zapewnić in-
stytucji zdolność przetrwania, zapewnić jest strukturalną siłę i zdrowie, zdolność do znoszenia 
ciosów, zdolność adaptacji wobec nagłych zmian i wykorzystania nowych możliwości”. (…) 
W czasach burzliwych nie mogą [menedżerowie] zakładać, że dzień jutrzejszy będzie przedłu-
żeniem dzisiejszego. Przeciwnie, muszą zarządzać z myślą o zmianach; o zmianach jako szansie 
i jako zagrożeniu”. (Drucker, 1995, s. 9)

Zarządzając sytuacją kryzysową traktowaną jako element zmiany organizacji – z jednej strony 
stanowiący zagrożenie dla jej funkcjonowania lub istnienia, z drugiej będący szansą na reorga-
nizację i nowe otwarcie – jednym z kluczowych elementów przyjętej strategii zarządczej jest 
określenia stopnia odpowiedzialności organizacji i wynikających z tego faktu sekwencji podej-
mowanych zdarzeń. W związku z tym analiza przypadków sytuacji kryzysowych w niniejszym 
artykule będzie się opierać o typologię zaproponowaną przez W. Timothy Coombsa odrzucającą 
podział sytuacji kryzysowych ze względu na czynniki charakterystyczne uzależnione od otocze-
nia wewnętrznego i zewnętrznego organizacji, jak to ma miejsce w typologii Iana Mitroffa.

Analiza zaprezentowana w artykule w oparciu o typologię Coombsa nie stanowi badania 
jakościowego o charakterze reprezentatywnym, natomiast jej celem jest ukazanie – mimo i tak 
trafniejszej systematyki sytuacji kryzysowych i ich specyfi ki wynikającej ze środowiska mediów 
społecznościowych niż u Mitroffa – trudności, wyzwań i ograniczeń związanych z przyporząd-
kowaniem sytuacji kryzysowych wykazujących cechy przypadkowości oraz sytuacji kryzyso-
wych generowanych w sposób świadomy i celowy. 

Dobór sytuacji kryzysowych poddanych analizie w niniejszym opracowaniu uwzględniał 
warunki: [1] bliskiej odległości czasowej sytuacji kryzysowej (wszystkie analizowane zdarzenia 
dotyczą okresu 2017–2019), [2] znanych i rozpoznawalnych podmiotów (organizacji, marek, 
osób), [3] znacznego zaangażowania ze strony odbiorców przekazów – użytkowników mediów 
społecznościowych, [4] podnoszenia tematu sytuacji kryzysowych przez branżę komunikacyjną, 
zarówno po stronie naukowców, badaczy, jak i przedstawicieli praktyki rynkowej.

Docelowo, pogłębiona i rozszerzona analiza sytuacji kryzysowych w przyszłości będzie sta-
nowić podstawę typologii uwzględniającej nieujawniane i świadome generowanie przez orga-
nizację sytuacji kryzysowej w celu realizacji założonych celów, ale jednocześnie z przypisywa-
niem jej poziomu odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia, podobnie jak w przypadku zdarzeń 
o charakterze niezamierzonym i przypadkowym. W ten sposób opracowywana typologia będzie 
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uwzględniać również działania organizacji w sferze zarządzania sytuacjami kryzysowymi wyka-
zujące cechy manipulacji wobec jej odbiorcy wewnętrznego i/lub zewnętrznego.

Sytuacja kryzysowa i kryzys versus problem/incydent
Odwołując się do okresu, gdy przestrzeń medialna była wyznaczana granicami mediów trady-
cyjnych (prasa, radio, telewizja) o charakterze instytucjonalnym (medium zarejestrowane zgod-
nie z obowiązującym prawem), zauważa się, że zdarzenia w obszarze postrzegania organizacji 
oddziałujące na jej wizerunek i reputację znacznie rzadziej niż obecnie były określane jako kry-
zys lub sytuacje kryzysowe. Uzupełnienie przestrzeni mediów o internet oraz rozwój mediów 
społecznościowych umożliwiający wchodzenie dotychczasowym odbiorcom treści w rolę ich 
kreatorów spowodowało zwiększenie ryzyka wystąpienia zagrożeń dla wizerunku i reputacji 
organizacji różnych typów, jak również – być może niezamierzone i bezrefl eksyjne – określanie 
mianem kryzysu i sytuacji kryzysowej każdego zdarzenia o charakterze problemu czy incydentu 
wynikającego z charakteru prowadzonej działalności.

Na gruncie teorii i praktyki sytuację kryzysową i kryzys w kontekście działań public relations 
defi niuje się jako 

„(…) okres, w którym wskutek zaistniałego zdarzenia lub zdarzeń narażona zostaje skuteczna re-
alizacja misji i założonych celów organizacji, marki lub osoby publicznej, zaś kryzys jest punktem 
kulminacyjnym sytuacji kryzysowej (zdarzenie nagłe; przewidywalne lub nie)”. (Kaczmarek-Śli-
wińska, 2015, s. 54; Rydzak, 2011, s. 35) 

Warto też zauważyć, że stosowanie określeń kryzys i sytuacja kryzysowa w rozumieniu potocz-
nym na gruncie public relations często odnosi się do zdarzeń, które są określane jako kryzys me-
dialny oznaczający moment upublicznienia sytuacji kryzysowej przez media (instytucjonalne, 
społecznościowe i własne organizacji) (Kaczmarek-Śliwińska, 2015, s. 54). 

Mamy więc wówczas sytuację, gdy przez sytuację kryzysową lub kryzys rozumie się kryzys 
medialny wywołany nie zawsze kryzysem wewnętrznym lub zewnętrznym organizacji, ale wy-
darzeniem chwilowym, ulotnym, czasami osadzonym w kontekście wydarzeń społecznych czy 
politycznych, zależnym (np. błąd pracownika) lub niezależnym (np. wspomniany kontekst sytu-
acji) od organizacji. Często konsekwencją tego typu zdarzeń nie są cytowane skutki (narażenie 
realizacji misji i założonych celów), lecz zwiększone zainteresowanie uczestników przestrzeni 
medialnej – zarówno mediów instytucjonalnych, jak i internautów.

Warto więc rozważyć, czy dla przywołanych zdarzeń nie powinno się używać innych okre-
śleń, niż sytuacja kryzysowa czy kryzys, które obecnie są używane powszechnie. Prawdopodob-
nie jest to pochodną rozwoju mediów online, a szczególnie mediów społecznościowych, które 
ułatwiając użytkownikom internetu tworzenie, modyfi kację i dystrybucję treści, pozwalają także 
na stawanie się ekspertami lub też na budowanie poczucia ”bycia ekspertem”. W ten sposób 
nawet osoby spoza branży PR, bez kompetencji i doświadczenia w zakresie zarządzania sytu-
acjami kryzysowymi, inicjują lub włączają się w dyskurs na temat konkretnych zdarzeń, czasami 
w sposób nieodpowiedzialny kreując codzienne zdarzenia jako wyjątkowe. 

Szukając określeń, które w wiarygodny sposób nazywałyby zdarzenia będące w obrębie za-
interesowania mediów instytucjonalnych lub społecznościowych, warto rozważyć takie określe-
nia, jak incydent (incydent – zdarzenie, zajście, przypadek; z łac. incidere – ‘zdarzać się’; zob. 
Kopaliński, 1967, s. 227) lub problem, z zastrzeżeniem, że nawet incydent czy problem należy 
traktować z rozwagą w perspektywie zarządzania komunikacją organizacji (co w praktyce może 
być realizowane przez monitoring mediów), ponieważ może być on zarzewiem sytuacji kry-
zysowej. Przez wiele lat w nauce i praktyce PR stosowano określenie symptomy kryzysu, które 
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oznaczało zdarzenia mogące w odpowiednich warunkach rozwinąć się w sytuację kryzysową, 
w innych zaś zostać stłumione. 

Rozróżnianie skali wydarzenia i umiejętne określanie jego etapu rozwoju – czy jest to pro-
blem?, sytuacja kryzysowa?, a może już kryzys? (Rydzak, s. 30–31) – jest istotne, ponieważ jego 
konsekwencją powinno być wdrażanie odpowiednich działań prewencyjnych lub zarządczych 
w kryzysie (rys. 1). Warto też brać pod uwagę fakt, że w obecnej sytuacji rynkowej, przy sil-
nie konkurujących rynkach, problemy i incydenty (symptomy) są zdarzeniami częstymi, ale nie 
zawsze przechodzą w fazę sytuacji kryzysowych i eskalują do kryzysów (często nie mają takie-
go „potencjału”). Czasami udaje się także – między innymi dzięki odpowiednio prowadzonym 
działaniom zarządczym – nie doprowadzić do upublicznienia sytuacji kryzysowej lub kryzysu 
w różnego typu mediach. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy problemy i incydenty przechodzą 
w fazę sytuacji kryzysowej (i/lub kryzysu) przez ich nagłośnienie w mediach (kryzys medialny), 
szczególnie w mediach społecznościowych.

Rys. 1. Relacja pomiędzy problemem/incydentem, sytuacją kryzysową i kryzysem organizacji 
a jej kryzysem medialnym
Źródło: opracowanie własne

Specyfi ka sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych 
Analizując sytuacje kryzysowe w środowisku mediów społecznościowych, należy uwzględnić 
trzy zmienne, a mianowicie: 

1. Cechy środowiska nowych mediów.
2. Charakterystykę grup otoczenia organizacji.
3. Typologię sytuacji kryzysowych w SM.

Zdaniem badaczy nowych mediów, z uwagi na pierwszą zmienną – cechy środowiska nowych 
mediów – wpływ na przestrzeń medialną i ryzyko wystąpienia potencjalnych ognisk zapalnych 
sytuacji kryzysowych mogą mieć między innymi: anonimowość (Kaczmarek-Śliwińska, 2015, 
s. 67; Pyżalski, 2012, s. 32–45), cyfrowość i wynikająca z niej łatwość modyfi kacji materia-
łu (Pyżalski, 2012, s. 20–24), interaktywność (Pyżalski, 2012, s. 20–24), istnienie tak zwanej 
sieciowej publiczności (Kaczmarek-Śliwińska, 2016, s. 67), zjawisko rozhamowania (Pyżalski, 
2012, s. 42) oraz efekt kabiny pilota (Walrave & Heirman, 2009, s. 27–46).

Wymienione cechy mogą być „wyzwalaczami”, które w określonych warunkach będą mogły 
aktywować lub sprzyjać rozwojowi sytuacji kryzysowej. Czynniki te mogą wynikać z możli-
wości technicznych infrastruktury internetu (wskazane: anonimowość, cyfrowość i wynikająca 
z niej łatwość modyfi kacji materiału, interaktywność) oraz jej dostępności dla użytkowników. 
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Mogą też być spowodowane zachowaniem internautów (wskazane: sieciowa publiczność, zjawi-
sko rozhamowania, efekt kabiny pilota) często odmiennym od postaw przyjmowanych w świe-
cie realnym (offl ine). 

Biorąc pod uwagę drugą zmienną – charakterystykę grup otoczenia organizacji – można 
zauważyć, że grupy otoczenia defi niowane w przestrzeni mediów tradycyjnych tracą na znacze-
niu w warunkach mediów społecznościowych. W miejsce typologii segmentujących otoczenie 
organizacji na jego bliższą część (np. pracownicy) i dalszą (np. klienci, organizacje lokalne 
i in.) lub wewnętrzną (np. pracownicy) i zewnętrzną (np. klienci), bardziej adekwatne wydaje 
się określenie grup otoczenia jako zbiorowości o określonych siłach oddziaływania w mediach 
społecznościowych. Zmiana jest pochodną rekonstrukcji paradygmatu użytkownika internetu, 
który z odbiorcy uzyskał możliwości nadawco-odbiorcy, czyli podmiotu korzystającego z tre-
ści online, ale również posiadającego zdolności techniczne oraz umiejętności do ich tworzenia, 
przetwarzania i dystrybucji (Hermoso, 2018). Odnosząc się do kompetencji użytkowników no-
wych mediów, a raczej problemów wynikających z niewłaściwego ich wykorzystywania, bardzo 
znamiennymi słowami opisał tę sytuację Jürgen Habermas: 

„Od chwili wynalezienia słowa drukowanego, co każdego człowieka zmieniło w potencjalnego czy-
telnika, opanowanie przez całą ludzkość umiejętności czytania zajęło kilka wieków. Internet zamienia 
nas natomiast w potencjalnych autorów, a ma zaledwie kilka dekad”. (Hermoso, 2018, s. 6–8)

Takiej segmentacji można dokonać, wyróżniając w otoczeniu organizacji grupy, których współ-
uczestnictwo w sytuacji kryzysowej będzie stanowić o podejmowanych działaniach, stopniu re-
lacji, zobowiązaniach, odpowiedzialności i innych (Kaczmarek-Śliwińska, 2015, s. 65; Wojcik, 
2015, s. 356–360):

1. Otoczenie priorytetowe, czyli grupy otoczenia organizacji, które powinny być bezwzględ-
nie uwzględnione w scenariuszach sytuacji kryzysowych.

2.  Otoczenie istotne, czyli grupy otoczenia organizacji, które w sytuacji posiadania wystar-
czających zasobów (kadrowych, czasu, fi nansowych) warto uwzględnić w scenariuszach 
sytuacji kryzysowych.

3.  Otoczenie możliwe do pominięcia, czyli grupy otoczenia organizacji, których brak 
w scenariuszach sytuacji kryzysowych nie powinien spowodować negatywnych konse-
kwencji.

Uwzględniając trzecią zmienną – typologię sytuacji kryzysowych – warto odejść od klasycznego 
podziału zaproponowanego przez Mitroffa (typologia zakładająca grupowanie sytuacji kryzy-
sowych w zależności od czynników je wyzwalających), przyjmując w zamian typologię teorii 
sytuacyjnego komunikowania się w kryzysie (SCCT, Situational Crisis Communication Theory) 
W.T. Coombsa, która wiąże odpowiedzialność organizacji i wpływ podejmowanych przez nią 
działań na jej reputację. Odmienność typologii Coombsa polega na odrzuceniu podziału sytuacji 
kryzysowych ze względu na czynniki charakterystyczne uzależnione od otoczenia wewnętrzne-
go i zewnętrznego organizacji. Podczas gdy u Mitroffa sytuacje kryzysowe były ujęte w osiem 
grup: 1. Problemy zewnętrzne o charakterze ekonomicznym; 2. Szkody na wielką skalę; 3. Czyn-
niki zawodowe; 4. Problemy zewnętrzne o charakterze informacyjnym; 5. Przerwy w pracy; 6. 
Widoczne szkody; 7. Zasoby ludzkie; 8. Psychopatologia) uwarunkowanych czterema zmienny-
mi (1. Przyczyny techniczno-ekonomiczne; 2. Przyczyny ludzko-społeczne; 3. Sytuacje typowe; 
4. Sytuacje nietypowe) (Mitroff & Pearson, 1998, s. 40–41), Coombs jako zmienną klasyfi kacji 
przyjął poziom atrybucji odpowiedzialności organizacji za sytuację kryzysową (Coombs, 2007, 
s. 167) (rys. 2). 
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Rys. 2. Typologia sytuacji kryzysowych według W.T. Coombsa
Źródło: Coombs, W.T. (2007). Protecting Organizational Reputations During a Crisis: The Development 
and Application of Situational Crisis Communication Theory. Corporate Reputation Review”, 10(3), 167.

Oznacza to, że typologia sytuacji kryzysowych Coombsa według teorii sytuacyjnego ko-
munikowania się w kryzysie prezentuje sytuacje kryzysowe w zależności od postawy prezen-
towanej przez organizację oraz zagrożeń dla jej reputacji, które są związane z tymi postawami 
(Coombs, 2007, s. 167):

1. Organizacja jako ofi ara sytuacji kryzysowej: otoczenie organizacji przypisuje jej niski 
poziom atrybucji odpowiedzialności za zaistniałą sytuację kryzysową, co z kolei przekła-
da się na łagodne zagrożenie dla reputacji organizacji. Przykłady takich sytuacji kryzyso-
wych to plotki, pomówienia, generowanie zdarzeń opartych o fake news czy deepfakes, 
działania na szkodę organizacji realizowane zarówno przez otoczenie zewnętrzne, jak 
i wewnętrzne lub zdarzenia niezależne od organizacji, na przykład katastrofy naturalne. 

2. Organizacja wywołująca sytuacje kryzysowe nieświadomie (przypadkowo, w sposób 
niezamierzony): otoczenie organizacji jest skłonne przypisywać jej minimalny poziom 
atrybucji odpowiedzialności za zaistniałą sytuację kryzysową, co stanowi umiarkowane 
zagrożenie dla reputacji organizacji. Przykładami sytuacji kryzysowych, które zostały 
wygenerowane przez organizację w sposób przypadkowy mogą być różnego rodzaju 
nieprawidłowości produktów wynikające z usterek technologicznych (awaria maszyny 
będąca przyczyną uszczerbku na zdrowiu pracownika ją obsługującego, powstanie wa-
dliwego produktu wynikające z przyczyn technicznych czy technologicznych, oskarżenia 
organizacji o prowadzenie działalności w nieprawidłowy sposób (łamanie przyjętych re-
guł społecznych i innych).

3. Organizacja wywołująca sytuacje kryzysowe świadomie: otoczenie organizacji przypisuje 
jej silną atrybucję odpowiedzialności za kryzys (sytuacje związane ze świadomym nara-
żeniem ludzi na ryzyko, podejmowanie niewłaściwych działań lub też łamanie przepisów 
prawa), co w konsekwencji oznacza poważne zagrożenie dla reputacji organizacji. Do 
grupy takich sytuacji kryzysowych można zaliczyć na przykład świadomie podejmowane 
działania przy produkcji wadliwych produktów (dywersja), łamanie regulacji prawnych 
przez organizację, wprowadzenie odbiorców organizacji w błąd (przez organizację) i in.
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Informacje o sytuacjach kryzysowych, które funkcjonują w mediach społecznościowych, 
mogą pochodzić z dwóch źródeł: ze środowiska SM lub spoza sieci. W tym drugim przypadku 
mogą zostać przeniesione przez internautów z tradycyjnych kanałów mediów instytucjonalnych 
lub być pozyskane poza obiegiem mediów. I o ile nietrudno zidentyfi kować sytuacje kryzy-
sowe, których sprawstwo organizacji Coombs określił jako bycie ofi arą, o tyle trudne wydaje 
się to w przypadku organizacji wywołującej sytuacje kryzysowe świadomie lub nieświadomie 
(przypadkowo). Może to wynikać między innymi z wartości organizacyjnych, znaczenia ety-
ki w prowadzeniu działalności, a tym samym na przykład działań w oparciu o kontrowersyjne 
strategie komunikacyjne, balansujące na granicy etyki lub przekraczające ją i budowaniu relacji 
obarczonych znacznym ryzykiem. Wywołanie sytuacji kryzysowej jest wówczas dość prawdo-
podobne, choć zależne od czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Natomiast kwalifi kacja, 
czy organizacja wywołała sytuację kryzysową nieświadomie czy świadomie, w znacznej mierze 
będzie zależeć od rzetelnego przeprowadzenia badania wewnątrz organizacji, jak również skłon-
ności i możliwości prowadzenia komunikacji otwartej i szczerej w odbiorcami (wewnętrznymi 
i zewnętrznymi). Można przypuszczać, że w wielu sytuacjach kryzysowych, ze względu na dłu-
gofalowe myślenie o wizerunku, reputacji oraz ich wpływie na wynik fi nansowy lub inny, orga-
nizacje będą skłonne przyjmować zarządzanie komunikacją z otoczeniem, które będzie ukierun-
kowane na usytuowanie sytuacji kryzysowej jako wywołanej przez organizację, ale w sposób 
nieświadomy. W ten sposób będą próbowały uniknąć choć części negatywnych konsekwencji.

Komunikacja organizacji, marek i osób w praktyce
Odnosząc się do typologii Coombsa, w przestrzeni publicznej można wskazać sytuacje kryzyso-
we kwalifi kujące się do trzech obszarów typologii, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do części 
sytuacji kryzysowych może wystąpić problem z określeniem, czy działania organizacji były 
przypadkowe, czy też świadome. 

Jedną z takich sytuacji, która wzbudziła w mediach społecznościowych znaczne zaintere-
sowanie, a w początkowej fazie wygenerowała marce wiele nieprzychylnych opinii, było zda-
rzenie nawiązujące do tragicznej śmierci himalaisty Tomasza Mackiewicza na Nanga Parbat 
(styczeń 2018 r.), kiedy wraz z Elisabeth Revol utknął na dużej wysokości podczas zejścia ze 
szczytu. W ogromie emocji, zainteresowania mediów i użytkowników mediów społecznościo-
wych podczas weekendu (tydzień wcześniej himalaiści podjęli próbę zejścia w dół – ostatecznie 
Revol została uratowana, natomiast Mackiewicz pozostał na górze) na profi lu jednego z popular-
nych YouTube’erów pojawiła się grafi ka (mem) przedstawiająca zdjęcie Tomasza Mackiewicza 
z logo Hortexu i napisem „mrożonka himalajska”. Oprócz tego, że grafi ka naruszała normy 
kulturowe, wykorzystywała także logo marki bez wiedzy i zgody jej właściciela w takim kontek-
ście, że mogło to negatywnie wpływać na jej wizerunek. Reakcja Hortexu była stanowcza: pod-
jęto skuteczne działania zmierzające do usunięcia wpisu z Facebooka oraz wydano odpowiednie 
oświadczenie. Firma rozważała także podjęcie kroków prawnych wobec YouTube’era.

„Składamy wyrazy współczucia rodzinie Tomasza Mackiewicza. Wyrażamy swoje ubolewanie 
i absolutny sprzeciw wobec publikacji, z którą nie mamy nic wspólnego Wczoraj rozpoczęliśmy 
działania mające na celu usunięcie mema, żądając zarówno od autora, jak i Facebooka usunię-
cia tego posta, który narusza zasady moralne i bezprawnie wykorzystuje logo marki. Dziękujemy 
wszystkim osobom za interwencję i zgłoszenie nam publikacji tego oburzającego mema. Sprawa ta 
poruszyła nas równie dogłębnie”. (Hortex, 2018)

Bez wątpliwości ta sytuacja kryzysowa według typologii Coombsa może zostać zakwalifi kowa-
na jako „organizacja jest ofi arą”. To, co charakterystyczne w przypadku tej kwalifi kacji, a bez-
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pośrednio dotyczące przestrzeni mediów społecznościowych, to działania użytkowników SM. 
Społeczność Sieci (poza sytuacjami, w których określenie się organizacji jako ofi ary nie jest 
niezwłoczne) jest wyrozumiała, wspiera organizację, tonuje emocje, wyjaśnia problem w sku-
pionych wokół siebie gronach znajomych. Skuteczne kroki zarządcze ze strony organizacji (np. 
szybkie oświadczenie, informacje o podjętych krokach itp.) pozwalają wyjść z tego typu sytuacji 
kryzysowych ze wzmocnionym wizerunkiem.

Trudniejsze jest przedstawienie przykładów, które można byłoby zakwalifi kować do sytuacji 
kryzysowych spowodowanych przez organizację w sposób przypadkowy oraz świadomie. Warto 
odwołać się trzech zdarzeń, które z jednej strony mogłyby być uznane jako działania podejmo-
wane przez organizację w sposób świadomy i celowy, z drugiej zaś – jeśli wierzyć wyjaśnieniom 
organizacji – można uznać za przypadkowe, wynikające z nieświadomego błędu pracownika. 
To, co łączy wspomniane zdarzenia, to znaczne emocje, krytyka i hejt wobec marek oraz brak 
działań prewencyjnych i wcześniej ustalonych reguł zarządzania sytuacjami kryzysowymi (we-
dług deklaracji przedstawicieli marek).

Pierwsza z sytuacji to kryzys marki Tiger Energy Drink (Tiger) w sierpniu 2017 r. Aferę 
marki Tiger (Maspex Wadowice) rozpoczął wpis na Instagramie (wówczas profi l był obserwo-
wany przez ok. 7,2 tys. internautów) z grafi ką przedstawiającą uniesiony środkowy palec (gest 
uznawany za obraźliwy) oraz z podpisem: „Chrzanić to co było, ważne to co będzie”. Wpis 
został opublikowany 1 sierpnia, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i przez osiem 
dni funkcjonował na Instagramie, nie powodując żadnych negatywnych reperkusji. Kryzys roz-
począł się dopiero po ośmiu dniach, gdy wpis trafi ł na inną platformę społecznościową (Twitter). 
Twitter, posiadający użytkowników o profi lu odmiennym niż Instagram, stał się miejscem roz-
poczęcia dyskusji, ale też dalszej dystrybucji. Maspex zareagował natychmiast, przepraszając 
za wpis:

„Jest nam ogromnie przykro z powodu publikacji grafi ki, która pojawiła się w dniu 1 sierpnia na 
profi lu Instragramowym marki. Bardzo przepraszamy za ten błąd, który nie powinien się wydarzyć. 
Wiemy, że usunięcie tej publikacji nie naprawi tego błędu, ale post został już usunięty. Jeszcze raz 
bardzo serdecznie przepraszamy. Nigdy podobna sytuacja się nie powtórzy”. (Pallus, 2017)

Przepraszała zarówno marka, prezes fi rmy produkującej napój energetyczny, jak i zewnętrz-
na agencja odpowiedzialna za realizację strategii komunikacyjnej brandu, co w tak znacznych 
kryzysach jest zalecaną praktyką, ponieważ świadczy zarówno o szacunku dla odbiorców, jak 
i świadomości zarządzających na temat wagi kryzysu. Równocześnie fi rma zobowiązała się 
do fi nansowego wsparcia żyjących powstańców w ramach zbiórki „Pomoc dla Powstańców” 
(w wysokości 500 000 PLN; zbiórka organizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej). Firma zdecydowała się również na działanie, które zaskoczyło część obserwatorów 
z branży, zadeklarowała bowiem, że pracownicy odpowiedzialni za obsługę marki nie zosta-
ną zwolnieni z pracy, natomiast konsekwencje zostaną wyciągnięte w stosunku do agencji ze-
wnętrznej obsługującej markę (rozwiązano z nią umowę o współpracy) (Dąbrowska, 2017). 

Kolejne działania naprawcze fi rma podjęła 14 sierpnia, zamieszczając ogłoszenia z prze-
prosinami w wybranych tytułach prasowych, m.in. w „DGP”, „Rzeczpospolitej”, „Do Rzeczy” 
i „Gazecie Wyborczej”. Ogłoszenia zostały podpisane w imieniu marki Tiger, a nie producenta 
Maspex, co przypuszczalnie miało stanowić element odsuwający kryzys od pozostałych bran-
dów w palecie producenta. W konsekwencji kryzysu zamknięto część kanałów Tigera w me-
diach społecznościowych, a fi rma zdecydowała się na ich ponowne uruchomienie w ponad rok 
po opisywanych zdarzeniach. W kryzysie marki Tiger zastanawiać może fakt, że fi rma – jak 
przyznawali jej przedstawiciele w mediach – nie posiadała planu zarządzania sytuacją kryzy-
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sową, szczególnie w części dotyczącej prewencji, mimo że sam proces zarządzania sytuacją 
kryzysową można ocenić jako wzorcowy. 

Drugi przypadek (Baran, Piotrowska, & Przybylski, 2018) również balansuje pomiędzy 
działaniem przypadkowym (deklaracja marki) a potencjalnie świadomą strategią komuniko-
wania się z odbiorcami (działania marki w przeszłości). Na początku września 2018 roku Re-
served zaprezentował kampanię „I Can Boogie” promującą kolekcję jesień–zima 2018. O ile 
w odniesieniu do kampanii nie można mieć zastrzeżeń (dynamiczny i atrakcyjny spot z polską 
aktorką Joanną Kulig i francuską modelką Jeanne Damas), o tyle krytykowano wypowiedź dy-
rektor marketingu sieci sklepów z odzieżą marki Reserved, która znalazła się w komunikacie 
prasowym i brzmiała: 

„W naszej kampanii zwrot »Yes Sir, I can Boogie« nabiera nowego znaczenia. Zachęcamy w niej 
wszystkie kobiety do klasycznego fl irtu i sztuki uwodzenia, jak za starych, dobrych czasów Marilyn 
Monroe. Czasów, w których kobieta była kobietą, nosiła spódniczki, miała biust i talię”. (Baran, 
Piotrowska, & Przybylski, 2018)

Wypowiedź ta została uznana za dyskryminującą kobiety o szczupłych sylwetkach lub preferują-
ce „styl, który jest inny niż prezentowany w nowej kolekcji marki” (Baran, Piotrowska, &  Przy-
bylski, 2018).  Mimo wywołania znacznego odzewu w mediach społecznościowych marka nie 
reagowała. Dopiero po kilku dniach dyrektor marketingu Reserved nazwała tam swoją wypo-
wiedź „niefortunną” i „zbyt skrótową” oraz zamieściła oświadczenie, w którym między innymi 
napisała: 

„Chciałabym przeprosić wszystkie osoby, które poczuły się dotknięte tym komentarzem i za-
pewnić Was, że kwintesencją naszego podejścia jest kobieca różnorodność”. (Baran, Piotrowska, 
&  Przybylski, 2018)

Oświadczenie uspokoiło krytyków pierwszego komunikatu i można się zastanawiać, dlaczego 
tak doświadczona marka nie zdecydowała się na takie działanie niezwłocznie po zauważeniu 
pierwszych negatywnych reakcji. Z jednej strony szybka riposta prawdopodobnie pozwoliłaby 
zahamować eskalację negatywnych emocji i komentarzy wokół marki, z drugiej nie wpływa-
łaby negatywnie na samą kampanię. Można się więc zastanawiać się, czy okres bezczynności 
marki nie był celowym zabiegiem, aby wygenerować zainteresowanie najpierw komunikatem, 
a w konsekwencji – spotem kampanijnym i samą kampanią. Podobnie można rozważać wy-
dźwięk pierwszego komunikatu, który przez ujęcie kobiecości w perspektywie seksualnej zda-
wał się być idealnym źródłem emocji i reakcji odbiorców.

Przypuszczenia, że marka oparła komunikację o sytuację kryzysową wygenerowaną świado-
mie mogą dodatkowo potwierdzać podobne zdarzenia z przeszłości fi rmy LPP S.A, właściciela 
marki Reserved (Kaczmarek-Śliwińska, 2015, s. 31–44). Zastanawiać też może brak świado-
mości kryzysowej u tak dużej marki jak Reserved, która, posiadając dział komunikacji powinna 
zadbać, aby komunikat informujący o kampanii nie był komunikatem wywołującym sytuację 
kryzysową.   

Trzecia sytuacja, którą w najbardziej widoczny sposób można zakwalifi kować według typo-
logii Coombsa jako sytuację kryzysową świadomie wygenerowaną przez organizację, są kreacje 
komunikacyjne marki Devil Energy Drink (Devil). 

Na Facebookowym fanpage’u marki (fanpage polubiony przez 134 tys. internautów) w stycz-
niu 2019 r. około godz. 21.00 została zamieszczona grafi ka przedstawiająca profi l nagiego chłop-
ca (dziecko, górna część ciała) z szeroko otwartymi ustami i hasło: „Roman już wie, co niedługo 
będzie miał w ustach”. Obok napisu ustawiono puszkę napoju, a w tle umieszczono logo marki. 
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Grafi ka, podobnie jak i inne tej marki, wzbudziła wiele emocji i wygenerowała wiele nega-
tywnych komentarzy (część z nich wprost nawiązywała do skojarzeń z pedofi lią). Jaki był ich 
skutek? Kreacja została usunięta z profi lu po kilku godzinach (powody usunięcia nie zostały 
podane, więc albo była to reakcja marki na negatywne komentarze internautów, albo decyzja 
administracji Facebooka). 

Marka jednak nadal kontynuowała komunikowanie się grafi ką nawiązującą do „Romana”. 
Następnego dnia na jej fanpagu’u pojawiła się prawie identyczna grafi ka, jak poprzednio. Ele-
mentem odróżniającym była postać – już nie chłopiec (dziecko), ale młody mężczyzna, którego 
wiek oscylował około pełnoletności. 

Po około trzech godzinach marka udostępniła kolejną grafi kę. Tym razem po raz kolejny 
zmieniono postać – jeszcze dojrzalszy, choć wciąż młody mężczyzna. Zmieniono także hasło na: 
„Roman już wie, co może mieć w ustach”. Na grafi ce pojawiło się także oznaczenie „18+”, co 
mogło sugerować, że przekaz jest skierowany do osób pełnoletnich (konto na Facebooku można, 
zgodnie z regulaminem serwisu, posiadać od trzynastego roku życia, więc tego typu oznaczanie 
treści i tak nie stanowi gwarancji ograniczenia jej oglądalności dla osób niepełnoletnich). Grafi -
ka została także opatrzona wpisem treści: „Cdn. o godz. 20.00”. Zarówno zmiana hasła, wskaza-
nie godziny i zapowiedź jakiegoś wydarzenia, jak i oznaczenie wieku „18+”, mogły sugerować, 
że marka zaczyna prowokować. Przy każdej z tych kreacji komentarze były coraz bardziej kry-
tyczne wobec marki i twórców przekazów komunikacyjnych.

Wreszcie po godzinie 20.00 na fanpage’u zamieszczono grafi kę sugerującą, że może to być 
element kampanii społecznej marki, będącą złożeniem trzech grafi k omówionych wcześniej 
i uzupełnionych o dwa napisy: „Sprawdź co pije twoje dziecko” (w górnej części, pisownia 
oryginalna) oraz „Kampania społeczna napoje energetyczne powinny być zakazane dla osób 
niepełnoletnich” (w dolnej części, pisownia oryginalna). 

Poszczególne grafi ki z chłopcem i mężczyznami były prowokacyjnym nawiązaniem do innej 
kreacji marki. W listopadzie 2017 roku na fanpage’u Devil Energy Drink udostępniono grafi kę 
prezentującą twarz młodej kobiety, uniesioną ku górze i podtrzymywanej męską dłonią. Obraz 
był uzupełniony hasłem: „Ona już wie co za chwilę będzie miała w ustach”. Ten przekaz wy-
wołał wiele negatywnych komentarzy, począwszy od zarzutów o brak smaku, po traktowanie 
kobiety jedynie w kontekście obiektu seksualnego. Przekaz na tyle zbulwersował odbiorców, 
że skierowali skargi do Komisji Etyki Reklamy (KER), która w lutym 2018 r. orzekła: „grafi -
ka utrwalała negatywne stereotypy poprzez przedmiotowe traktowanie kobiet, a zawarty w niej 
slogan dyskryminował kobiety” (tw, 2019). Krytyczna decyzja KER zachęciła Stowarzyszenie 
Twoja Sprawa do skierowania sprawy na drogę sądową. Stowarzyszenia zarzuciło fi rmie naru-
szenie przepisu mówiącego, że czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. reklama sprzeczna 
z dobrymi obyczajami i uchybiająca godności człowieka. Stowarzyszenie domagało się wyco-
fania reklamy, publikacji przeprosin oraz zapłaty 60 tys. złotych, z przeznaczeniem na wsparcie 
uczniów będących pod opieką Fundacji „Dla Polonii” w Warszawie. W czerwcu 2018 r. Sąd 
Okręgowy w Legnicy przychylił się do roszczeń z pozwu, a wskutek braku odwołania produ-
centa marki, uprawomocnił się.

Trudność jednoznacznej kwalifi kacji sytuacji kryzysowej według typologii Coombsa, jako 
wywołanej przypadkowo lub w sposób świadomy, polega na tym, że strategie komunikacyjne 
organizacji, marek czy osób czasami są oparte o kontrowersje, wywołanie szoku, co przeważnie 
wiąże się z krytyką otoczenia. Podmioty bazujące na takich strategiach komunikacyjnych – jeśli 
będzie im zależeć na wywołaniu znacznego oddźwięku medialnego i równocześnie na pozytyw-
nym wizerunku – będą się starały jednak przedstawić zaistniałe zdarzenia jako sytuacje, które 
zostały wygenerowane przypadkowo lub wręcz organizacja jest w nich ofi arą. Wówczas mogą 
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się pojawiać na przykład takie argumenty, jak: niezamierzony błąd pracownika (najczęściej ano-
nimowy stażysta), brak procedur kryzysowych czy działanie konkurencji. Może także wystą-
pić sytuacja, w której organizacja, marka czy osoba nie będą wyjaśniać zaistniałych zdarzeń 
(co przeważnie rodzi u odbiorców podejrzenie działań świadomych) lub też odwrotnie – będą 
dodatkowo wzmacniać u odbiorców poczucie świadomego przekraczania granic przez kolejne 
prowokacyjne działania komunikacyjne.

Kryzys marki Tiger, przedstawiony na podstawie materiałów dostępnych w mediach, 
można byłoby zakwalifi kować jako sytuację wygenerowaną przez organizację, ale w sposób 
przypadkowy (deklaracja producenta oraz szybko podjęte działania zarządcze w kryzysie), 
choć wciąż pozostaną wątpliwości i pytanie, czy konstruowanie strategii bazującej na kon-
trowersjach, balansującej na granicy dobrego smaku i wartości społecznych rzeczywiście 
pozwalają na taką ocenę. Przecież działania komunikacyjne w mediach społecznościo-
wych były prowadzone pod hasłem „Zrób tak, żeby cię zapamiętali”, trwały kilka miesię-
cy, a większość grafi cznych kreacji prezentowała kontrowersyjną treść (np. 10 kwietnia, 
w rocznicę katastrofy smoleńskiej, zaprezentowano grafi kę z okazji „Dnia Lotnika”). Zatem 
przyjęcie wersji wyjaśnień producenta implikuje wniosek o niedostatecznym zabezpiecze-
niu kryzysowym marki.

Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku kryzysu marki Reserved. Działania marki (oświad-
czenie prostujące wypowiedź dyrektor marketingu) mogą sugerować, że w myśl typologii Co-
ombsa sytuacja kryzysowa została wywołana przypadkowo, choć jak w poprzednio opisanej 
sytuacji, także i w przypadku marki Reserved pozostają wątpliwości i pytania o kontrowersyjną 
treść komunikatu zapowiadającego kampanię promocyjną, o czas reakcji, o zabezpieczenie kry-
zysowe marki.

O ile w przypadku dwóch ostatnich sytuacji kryzysowych zakwalifi kowanie wydarzeń 
jako przypadkowych lub świadomych było trudne, o tyle w przypadku marki Devil Energy 
Drink istnieją symptomy wskazujące, że sytuacja kryzysowa została wygenerowana w spo-
sób świadomy, a sam kryzys ujęto jako element strategii komunikacyjnej marki. Mogą o tym 
świadczyć: brak zarządzania sytuacją kryzysową (brak tłumaczenia, brak wiarygodnych prze-
prosin), brak prewencji w obszarze zarządzania sytuacją kryzysową mimo wcześniejszego 
wyroku sądowego i kary fi nansowej (60 tys. zł) czy też elementy prowokacji widoczne przy 
kolejnych kreacjach.

Kryzys wygasający i kryzys narastający
Należy dodatkowo zwrócić uwagę na fakt, że sytuacje kryzysowe – szczególnie te rozgrywa-
jące się w przestrzeni mediów społecznościowych – mogą przyjmować dwie formy: kryzysu 
wygasającego oraz kryzysu narastającego. Piotr Bielawski w odniesieniu do pojęcia kryzy-
su narastającego używał pojęcia kryzys wtórny, defi niując go jako kryzys, który „może być 
znacznie poważniejszy niż ten pierwotny, i wynika wyłącznie z nieumiejętnego komunikowa-
nia się z opinią publiczną” (Bielawski, 2011, s. 44; Rydzak, 2011, s. 98–99). O kryzysie wy-
gasającym można mówić wówczas, gdy sytuacja kryzysowa po przejściu przez odpowiednie 
fazy zanika, pozwalając organizacji na rozpoczęcie nowego etapu swojej działalności (rys. 3). 
Jest to możliwe między innymi wtedy, gdy zarządzanie sytuacją kryzysową jest skuteczne, 
a samo zdarzenie nie budzi już zainteresowania mediów lub nie wywołuje emocji odbiorców 
– użytkowników online. 
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Rys. 3. Organizacja w sytuacji kryzysu wygasającego
Źródło: Kaczmarek-Śliwińska, M. (2015). Public relations organizacji w zarządzaniu sytuacjami kryzyso-
wymi organizacji. Sztuka komunikowania się. Warszawa: Difi n

 
 
 
 

Organizacja 
przed kryzysem SYTUACJA KRYZYSOWA 

Obserwowalny 
początek kryzysu 

Zdarzenia, które powodują eskalację kryzysu pierwotnego 
(wzmocnienie kryzysu) lub też uruchamiają kolejne kryzysy 

Rys. 4. Organizacja w sytuacji kryzysu narastającego
Źródło: Kaczmarek-Śliwińska, M. (2015). Public relations organizacji w zarządzaniu sytuacjami kryzyso-
wymi organizacji. Sztuka komunikowania się. Warszawa: Difi n
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Kryzys narastający (rys. 4) natomiast polega na uruchamianiu wokół kryzysu pierwotnego 
kolejnych negatywnych zdarzeń, które powodują, że organizacja wciąż znajduje się w stanie 
kryzysu. A gdy udaje się doprowadzić ją do stanu, w którym sytuacja kryzysowa wydaje się być 
opanowana, organizacja już jest w trakcie kolejnej sytuacji kryzysowej. Można to przedstawić 
jako spiralę kryzysu, z której trudno się wydostać, ponieważ organizacja musi równocześnie 
zarządzać wieloma negatywnymi zdarzeniami. Zjawisko wywoływania przez kryzys kolejnych 
sytuacji kryzysowych określa się również efektem fali (Krzakiewicz, 2018, s. 14). Biorąc pod 
uwagę, że te zdarzenia mogą angażować różne grupy odbiorców, zarządzanie procesami ko-
munikowania się i zabezpieczenia wizerunku wymagają znacznie większego zaangażowania 
i uwagi. Czasami powodem funkcjonowania w takiej spirali, czyli w kryzysie narastającym, są 
nieprawidłowe działania ZSK lub też brak działań zarządczych.

Podsumowanie
Praktyka funkcjonowania w mediach społecznościowych pokazuje, że zarządzanie sytuacją 
kryzysową na gruncie SM ma odmienną specyfi kę, niż poza siecią. Analiza typologii sytuacji 
kryzysowych według teorii sytuacyjnego komunikowania się w kryzysie, autorstwa Coombsa, 
chociaż ma swoje zastosowanie w przestrzeni online i offl ine, to pokazuje jak odmienna jest 
specyfi ka zastosowania jej w odniesieniu do mediów społecznościowych.

W zależności od kwalifi kacji sytuacji kryzysowej przez otoczenie – organizacja jako ofi ara 
lub organizacja jako podmiot przypadkowo lub świadomie wywołujący sytuację kryzysową – 
odmienna może być reakcja otoczenia online na rozwój wydarzeń, które na gruncie mediów spo-
łecznościowych charakteryzują się znaczną dynamiką, mniejszą przewidywalnością i wyższym 
zaangażowaniem emocjonalnym odbiorców treści, niż w przypadku sytuacji kryzysowych poza 
siecią. Należy też uwzględniać, że w środowisku mediów społecznościowych, w warunkach od-
powiednio niekorzystnych dla organizacji, sytuacja kryzysowa może zostać wygenerowana na 
gruncie zdarzeń teoretycznie plasujących się poza obszarem kryzysowym. 

Dlatego tak istotne staje się przyjęcie przez organizację odpowiedniej perspektywy tego „co 
organizacja widzi versus co się wydarzyło” i na tym gruncie właściwe zdefi niowanie (lub też re-
defi niowanie) „sytuacji kryzysowych” i „problemów” mogących być udziałem organizacji (już 
na etapie prewencji). W konsekwencji uzasadniona staje się percepcja cech środowiska nowych 
mediów mogących mieć wpływ na powstawanie i rozprzestrzenianie się sytuacji kryzysowych, 
a także zarządzanie sytuacją kryzysową uwzględniające fakt, czy organizacja jest „ofi arą” kry-
zysu, czy też podmiotem wywołującym go w sposób przypadkowy lub świadomy. 

Jednocześnie odsłania się szerokie pole do nadużyć komunikacyjnych skierowanych ku od-
biorcom przekazów – użytkownikom mediów społecznościowych. Nadużycia te w kulminacyj-
nych momentach mogą prowadzić do manipulacji przez wykorzystanie w strategiach komuni-
kowania sytuacji kryzysowych wygenerowanych na potrzeby realizacji celów organizacji. Ty-
pologia autorstwa Coombsa, która wdaje się być najbardziej adekwatna w analizie omawianych 
zdarzeń, bywa przydatna do momentu analizy na poziomie deklaracji organizacji odnośnie faktu 
wystąpienia sytuacji kryzysowej niezależnie od działań organizacji i/lub bez winy organizacji. 
A to przez splot okoliczności pozwala organizacji przyjąć rolę ofi ary lub poszkodowanej. 

Dokonane obserwacje i analizy zaprezentowanych sytuacji kryzysowych mogą jednak wska-
zywać na niedostatki metodologii Coombsa w obszarze analizy zewnętrznej polegającej na ob-
serwacji zdarzenia w perspektywie celów organizacji, jej reakcji oraz osiąganych zysków lub 
strat. Na poziomie typologii sytuacji kryzysowych Coombsa według teorii sytuacyjnego ko-
munikowania się w kryzysie owe nadużycia komunikacyjne w warstwie analizy konkretnych 



332

Monika Kaczmarek-Śliwińska • Specyfi ka zarządzania sytuacją kryzysową w przestrzeni mediów…

Studia Medioznawcze 2019, tom 20, nr 4 (79), s. 318–332 https://studiamedioznawcze.eu

zdarzeń widać w niemożności lub w znacznych problemach z przyporządkowaniem zdarzenia 
do określonego typu sytuacji kryzysowej. 

W dobie możliwości kreowania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wydarzeń 
i informacji analizowane sytuacje mogą stanowić zagrożenie dla prawdziwości i etyki dyskursu 
organizacji różnego typu w otoczeniu rynkowym. Dlatego obserwacje oraz analiza problemu 
będą kontynuowane, a ich pogłębienie znajdzie swój wyraz w badaniach jakościowych.
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