
Piotr Celej*

Media relations w zarządzaniu sytuacją 
kryzysową organizacji samorządowej 

STRESZCZENIE
Organy samorządu coraz częściej wykorzystują nowoczesne narzędzia public relations 
w komunikacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Pozwala to na efektywny prze-
pływ informacji i poszerzenie kręgu zainteresowanych odbiorców – szczególnie młodych 
– i budowanie wizerunku instytucji dbającej o spójny, jasny i czytelny przekaz informa-
cji. Relacje te są szczególnie istotne w komunikowaniu w warunkach sytuacji kryzysowej, 
z  którymi często mają do czynienia organy samorządu. Warto zatem wskazać wybrane 
modele zarządzania sytuacją kryzysową, narzędzia media relations wykorzystywane w sy-
tuacji kryzysowej oraz pozytywne i negatywne przykłady działań podejmowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego w tym obszarze. 
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Wstęp 

Jednym z  kluczowych warunków harmonijnego funkcjonowania społeczno-
ści, również na poziomie lokalnym, jest umożliwienie jej pozyskiwania dostępu do 
informacji oraz swobodnego informowania innych w  granicach obowiązującego 
porządku prawnego. Obywatele coraz częściej domagają się przekazywania szcze-
gółowych informacji na temat funkcjonowania organów samorządu, mając świa-
domość współkształtowania kierunku jego rozwoju oraz mechanizmów kontroli 
nad osobami pełniącymi różnorodne funkcje w  administracji publicznej. Warto 
podkreślić, że skuteczne i w pełni jawne informowanie społeczności na poziomie 
lokalnym i regionalnym daje rękojmię budowania trwałych relacji z  lokalną władzą 
oraz sprawia, że mieszkańcy w większej mierze legitymizują działania decydentów, 
czują się współgospodarzami swojego najbliższego otoczenia, co nie jest także bez 
znaczenia w trakcie wyborów samorządowych. 

* mgr; Wyższa Szkoła Humanitas.
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Współpraca z  przedstawicielami mediów w  efektywnym i  skutecznym współ-
działaniu z punktu widzenia organizacji samorządowej, w szczególności w okresie 
trwania sytuacji kryzysowej, w której samorząd jest podmiotem lub jednym z ele-
mentów, powinna być jednym z priorytetowych działań. Mnogość kanałów komuni-
kowania umożliwia informowanie społeczności lokalnej w czasie niemal natychmia-
stowym poprzez instrumenty medialne będące w  dyspozycji jednostki samorządu 
(strona internetowa, media społecznościowe, samorządowy informator SMS i inne) 
lub pośrednim: za pomocą mediów lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich czy na-
wet zagranicznych. Szybkość reakcji kompetentnych urzędników, permanentna ich 
dostępność dla dziennikarzy, jasne i wyczerpujące informacje pozwalają skuteczne 
ograniczyć zasięg oraz dolegliwość konkretnej sytuacji kryzysowej dla mieszkańców. 
Warto wskazać zatem pozytywne i negatywne przykłady działań administracji pu-
blicznej w kontaktach z mediami w momencie wystąpienia nagłej, istotnej zmiany, co 
najmniej pośrednio wpływającej na funkcjonowanie samorządu oraz ludności.

Definicje 

W literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele definicji public relations, warto zatem 
wskazać te, które w swojej treści pośrednio lub bezpośrednio odnoszą się do organiza-
cji samorządowej. Małgorzata Snarska określa PR jako „proces komunikowania, który 
poprzez stworzenie możliwości dialogu i interakcyjności działań oraz za pomocą okre-
ślonych instrumentów i technik komunikacyjnych wzmacnia lub nawet kreuje związek 
organizacji z jej otoczeniem po to, aby stworzyć sytuację, w której nastąpi wyrównanie 
interesów organizacji i  jej otoczenia oraz aby umożliwić funkcjonowanie organizacji 
i jej otoczenia w optymalnej dla obu stron rzeczywistości. Za pomocą działań public 
relations instytucje samorządowe (urzędy) mogą realizować komunikacyjne działania, 
wynikające z  demokratycznych zasad funkcjonowania samorządów: realizację inte-
resów lokalnych, zarządzanie publicznymi sprawami samorządowymi, zapewnienie 
przejrzystości działań itp.”1 Anna Adamus-Matuszyńska i Bogumiła Barańska definiują 
PR jako świadomy, intencjonalny i metodyczny system komunikowania społecznego, 
nakierowany na ukształtowanie pożądanych więzi ze społecznym środowiskiem2. Re-

1  M. Snarska, Public relations instytucji publicznych na przykładzie niemieckich miast, Toruń 2009, 
s. 36-37.
2 A. Adamus-Matuszyńska, B. Barańska, Public relations w budowaniu wizerunku samorządu tery-
torialnego, [w:] M. Barański, A. Czyż, S. Kubas (red.), Rola samorządu terytorialnego w modernizacji 
Polski, Katowice 2010, s. 156.
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nata Maćkowska zaś wskazuje na istotę budowy wizerunku i atmosfery zaufania wśród 
publiczności w działaniach PR poprzez tworzenie i podtrzymywanie wzajemnych re-
lacji3. Lidia Pokrzycka zdefiniowała postrzeganie public relations z punktu widzenia 
funkcjonowania samorządu terytorialnego jako tworzenie i podtrzymywanie dwukie-
runkowej komunikacji tak z otoczeniem zewnętrznym jak i wewnętrznym4. Autor ni-
niejszego tekstu proponuje definicję PR w ujęciu samorządowym jako „proces ukierun-
kowany na budowanie i zarządzanie kapitałem społecznym jednostki samorządowej 
w  celu wykreowania systemu trwałych i  długookresowych relacji z  interesariuszami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi JST, sprzyjających emergencji pozytywnego wizerun-
ku i dobrej reputacji JST. Warto w tym miejscu przytoczyć także refleksje nad samym 
public relations, które opisał Michał Kaczmarczyk5. Pierwsza z nich rozpatruje PR jako 
„funkcję zarządzania (którą propaguje Wojciech Furman), uznając, że podstawowym 
zadaniem public relations jest ocena nastawienia społecznego wobec firmy lub instytu-
cji oraz znalezienie najbardziej prospołecznej strategii postępowania przedsiębiorstwa, 
które owo nastawienie będzie zmieniać w kierunku pozytywnym dla podmiotu działań 
PR”6. Drugie ujęcie charakteryzuje PR jako część marketingu, jako element marketin-
gu-mix, a zatem „zespołu elementów (narzędzi), które wykorzystuje przedsiębiorstwo 
dla pełnego zaspokojenia potrzeb konsumentów”7. Trzecie podjęcie, najbardziej wła-
ściwe z punktu widzenia media relations w zarządzaniu sytuacją kryzysową organizacji 
pozarządowej, traktuje PR z punktu widzenia zorientowanego społecznie ujęcia komu-
nikacyjnego jako „publiczny system komunikacji czy też część tego systemu” (Franz 
Ronnenberger), albo jako „społecznie ukierunkowana komunikacja organizacji” (Gün-
ther Haedrich)8.

Obszar public relations w zdecydowanej mierze opiera się na nawiązywaniu i utrzy-
mywaniu pozytywnych relacji z mediami oraz podejmowaniu takich działań, aby wy-
brany podmiot lub organizacja były prezentowane w sposób zapewniający maksymalne 
osiągnięcie jej zamierzeń i celów. Dlatego też media relations definiuje się jako element 
PR obejmujący kreowanie i systematyczne utrzymywanie pozytywnych, efektywnych 

3  R. Maćkowska, Znaczenie kreowania wizerunku samorządu terytorialnego, [w:] E. Hope (red.), 
Public relations instytucji użyteczności publicznej, Gdańsk 2005, s. 198.
4  L. Pokrzycka, Public relations jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Lubelszczyzny, 
[w:] S. Michałowski, W. Mich (red.), Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją – public rela-
tions – promocja jednostek samorządu terytorialnego, Lublin 2006, s. 251.
5  M. Kaczmarczyk, Public relations szkół wyższych. Model komunikowania się z otoczeniem w demo-
kratycznej przestrzeni publiczej, Sosnowiec – Katowice 2013.
6  Ibidem, s. 48-49.
7  Ibidem, s. 49.
8  M. Kaczmarczyk, Public…, s. 50.



42 ROCZNIK PRASOZNAWCZY ROK IX

i korzystnych dla organizacji kontaktów z mediami. Służy to budowaniu pozytywne-
go wizerunku organizacji poprzez docieranie z informacją o niej do szerokiego kręgu 
odbiorców – publiczności środków masowego przekazu9. Autor wskazuje również, że 
zaletą media relations są „niskie koszty działalności, liczebność publiczności odbiera-
jącej komunikat przekazywany za pomocą mediów, a  także duża siła oddziaływania 
przekazanego tą drogą komunikatu”10. Z kolei Wojciech Jabłoński określa media rela-
tions zamiennie z pojęciem press relations, w sposób syntetyczny. Według niego media 
relations/press relations to „budowanie i utrzymywanie korzystnych relacji z prasą”11.

Należy zwrócić uwagę, że wymienione określenia „public relations” oraz „media 
relations” jednoznacznie wskazują na konieczność występowania relacji partnerskich 
pomiędzy poszczególnymi aktorami systemu komunikowania organizacji samorzą-
dowej oraz na konieczność permanentnego utrzymywania partnerskich relacji na linii 
jednostka samorządu terytorialnego – otoczenie zewnętrzne. Wymienione definicje nie 
wskazują jednoznacznie roli mediów w tym procesie, aczkolwiek oczywisty jest fakt, iż 
odgrywają one kluczową rolę pośredniczącą pomiędzy wskazanymi podmiotami. Sa-
morząd terytorialny nie może efektywnie działać na rzecz społeczności lokalnej bez 
pomocy mediów, a media, bez przyjaznego nastawienia administracji publicznej, nie są 
w stanie systemowo informować odbiorców o podejmowanych w ich imieniu działa-
niach organizacji samorządowej. Dlatego też obie strony są nie tylko na siebie skazane, 
ale także, działając wspólnie na rzecz pro publico bono, są zobligowane wręcz do holi-
stycznej współpracy. Niestety, mimo tych oczywistych wniosków, nie zawsze udaje się 
realizować ten nadrzędny cel. Wynika to w dużej mierze ze świadomego lub nieświa-
domego ignorowania roli mediów przez aparat samorządowy i traktowanie ich często 
jako „zło konieczne” oraz „natręta”, zbyt mocno – w ich mniemaniu – domagającego się 
ujawniania przyczyn podjętych decyzji. Oczywisty jest fakt, że media, np. często skon-
fliktowane z konkretnymi samorządowymi politykami, tracą niekiedy najważniejszy 
cel, jaki przyświeca dziennikarzom: rzetelne i bezstronne informowanie społeczności 
lokalnej, tworząc teksty prasowe z góry zaplanowaną tezą i intencją publikowania treści 
przedstawiającej w złym świetle daną osobę lub urząd12. 

9  M. Kaczmarczyk, Internet a media relations uniwersytetu, [w:] K. Pokorna-Ignatowicz, J. Bierówka 
(red.), „Stare” media w obliczu „nowych”, „nowe” w obliczu „starych”, Kraków 2011, s. 189. 
10  Ibidem.
11  W. Jabłoński, Kreowanie informacji. Media relations, Warszawa 2006, s. 22.
12  Warto tutaj wspomnieć o wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28.05.2015 roku w spra-
wie Pawła Silberta, prezydenta Miasta Jaworzno przeciwko redakcji jaworznickiej gazety lokalnej „Co 
Tydzień”. Periodyk w jednym z numerów przedstawił Silberta z nadrukowanym czarnym paskiem na 
oczach, co miało sugerować, że zostały mu postawione zarzuty przez prokuraturę i toczy się przeciwko 
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W momencie zaistnienia sytuacji kryzysowej współpraca pomiędzy mediami a samo-
rządem winna stać się jednym z najistotniejszych sposobów prowadzących do jej zażegna-
nia. Warto w tym miejscu wskazać, w jaki sposób definiowana jest sytuacja kryzysowa. 
Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 
nr 89, poz. 590) określana jest jako „wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa 
ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołująca znaczne ograniczenia 
w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność 
posiadanych sił i środków”13. Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek i Franciszek R. Kryno-
jewski określają sytuację kryzysową jako „zjawisko nieoczekiwane, nagłe, destabilizują-
ce funkcjonowanie społeczności”14, natomiast Dariusz Majchrzak charakteryzuje ją jako 
„stan, w którym narastające napięcia wewnętrzne lub zewnętrzne (pomiędzy systema-
mi) powodują destabilizację funkcjonowania systemu i wymuszają podjęcie określonych 
kroków naprawczych, które mogą doprowadzić do zażegnania sytuacji kryzysowej, a w 
przypadku działań nieskutecznych mogą się przerodzić w kryzys”15. Warto zauważyć, że 
przedstawione definicje sytuacji kryzysowej koncentrują się na uwypukleniu kwestii cza-
sowego obniżenia poziomu bezpieczeństwa, początkowym chaosem, niepewnością oraz 
z trudnym do przewidzenia czasie jej trwania. Mimo że nie odnoszą się one stricte do roli 
mediów, to właśnie one są jednym z najistotniejszych elementów, z jednej strony mogą-
cych wpłynąć na szybsze zakończenie sytuacji kryzysowej, lub z drugiej strony ją pogłębić 
w wyniku publikowania niesprawdzonych informacji lub sztucznie podtrzymywać, licząc 
na zwiększenie uwagi na danym medium.

Modele zachowań organizacji w sytuacji kryzysowej 

Waldemar Rydzak przytacza kilka modeli zarządzania w sytuacji kryzysowej, 
które można zastosować w  działalności samorządowej16. Pozwalają one wskazać 

niemu postępowanie sądowe. W rzeczywistości prezydent Jaworzna był stroną postępowania toczą-
cego się przez Regionalną Izbą Obrachunkową w Katowicach. Sąd Apelacyjny zobligował redaktora 
naczelnego „Co Tydzień” Józefa Matysika do przeproszenia powoda na łamach gazety, wpłatę na rzecz 
Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym kwoty 5 tys. zł oraz zwrot kosztów postępowania 
sądowego. Więcej na http://www.jaw.pl/2015/05/przeprosi-silberta [dostęp: 10 czerwca 2015].
13  Art. 3. ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 nr 89, poz. 590).
14  K. Sienkiewicz-Małyjurek, F.R. Krynojewski, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, 
Warszawa 2010, s. 23.
15  D. Majchrzak, Zarządzanie kryzysowe jako zorganizowane działania odpowiedzialnych organów 
i podmiotów, [w:] G. Sobolewski, D. Majchrzak (red.), Zarządzanie kryzysowe, Warszawa 2013, s. 30.
16  W. Rydzak, Reputacja a działania informacyjne organizacji w sytuacjach kryzysowych i determi-
nanty ich wyboru, Poznań 2011, s. 41.
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przyczyny i kierunki rozwiązań, jakie powinni obrać decydenci samorządowi w za-
leżności od okoliczności sytuacji kryzysowej. Znalazły się wśród nich m.in. anty-
cypacyjny model B. Olanirana i D. Williamsa, który opiera się na znanych przyczy-
nach powstawania kryzysu: błędach ludzkich i technologicznych. Wskazuje także 
na model S. Oliviera, który uwidacznia potrzebę interpretacji sytuacji kryzysowej 
nie tylko poprzez perspektywę organizacji, ale także poprzez postrzeganie jej przez 
otoczenie17. Kolejnym modelem jest spirala komunikowania w  sytuacji kryzyso-
wej (J. Hale, R. Dulek, D. Hale), która jest uzupełnieniem modelu faz sytuacji kry-
zysowych S. Finka (symptom – kryzys ostry – kryzys przewlekły – rozwiązanie 
konfliktu). Polega on na szczegółowej charakterystyce faz sytuacji kryzysowej z do-
daniem subfaz (obserwacji, interpretacji, wyboru i rozprzestrzeniania) i podkreśla 
istotę zależności zachowań informacyjnych od dynamiki oraz zmian zachodzących 
w przebiegu sytuacji kryzysowej18. M. Seeger zaproponował ujęcie koncepcji dłu-
goterminowej, która nie tyle skupia się na obecnych działaniach zmierzających do 
szybkiego zniwelowania efektu sytuacji kryzysowej, ile pozwala na permanentną 
przebudowę i wprowadzenie innowacji, umożliwiających dopasowanie się organi-
zacji do nowej rzeczywistości i spełnienia oczekiwań otoczenia19. Jednakże najbar-
dziej systemowe modele planowania kryzysowego, z punktu zarządzania nim przez 
organizację samorządową, zaproponowali J. Garnett i A. Kouzmin (podkreślający 
model aktywnego uczestnictwa podmiotów zewnętrznych w jego planowaniu oraz 
istotę znaczenia relacji międzyludzkich i międzyorganizacyjnych)20 oraz S. Venette, 
T. Sellnow i P. Lang z modelem metanarracji, w którym sytuacje kryzysowe nagła-
śniane przez media powodują aktywne działania korygujące poprzez postrzeganie 
rzeczywistości przez otoczenie z wykorzystaniem wtórnej narracji (metanarracji)21. 

Narzędzia media relations wykorzystywane w sytuacji kryzysowej

Media o zasięgu lokalnym, regionalnym czy ogólnopolskim mogą być dosko-
nałym partnerem służącym zażegnaniu sytuacji kryzysowej, dlatego też tak istotne 
jest odpowiednie przygotowanie się na ewentualność niemal permanentnej komu-
nikacji na linii przedstawiciele samorządu terytorialnego – dziennikarze. Ciągły 

17  Ibidem, s. 42.
18  Ibidem, s. 95-96.
19  Ibidem, s. 102-103.
20  Ibidem, s. 43.
21  Ibidem, s. 100.
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rozwój technologiczny oraz mnogość kanałów informacji powodują, że odbiorcy 
błyskawicznie mogą pozyskiwać informacje z wielu źródeł oraz je upowszechniać. 
Efektywność zarządzania informacją traktuje się zatem jako podstawowy element 
zapewniania bezpieczeństwa obywateli i jest ona jednym z obowiązków władz admi-
nistracji publicznej wobec mieszkańców danego obszaru. W zależności od rodzaju, 
zasięgu oddziaływania i czasu trwania sytuacji kryzysowej, zazwyczaj do kontaktów 
z mediami zostaje oddelegowany rzecznik prasowy jednostki, kierownik komórki 
odpowiedzialnej za komunikację lub kierownik komórki zarządzania kryzysowego. 
Nieco rzadziej zdarzają się sytuacje, kiedy informacje mediom przekazuje bezpo-
średnio organ wykonawczy (wójt, burmistrz, prezydent). Istotnym elementem jest 
klarowne zaplanowanie tego, co i w jaki sposób chcemy przekazać oraz świadomość 
konsekwencji wypowiadanych słów lub publikowanych informacji. 

Konferencja prasowa

Konferencja prasowa to jedno z najbardziej popularnych sposobów kontaktu 
z mediami, bardzo często wykorzystywane w przypadku zaistnienia sytuacji kry-
zysowej. Pozwala ona na szybkie poinformowanie przedstawicieli wielu mediów, 
skumulowanie przekazu, sformułowanie treści zgodnie z  zamierzonym planem 
oraz utrwalenie w świadomości odbiorców, że organy do tego uprawnione próbują 
rozwiązać zaistniały problem. Wadami konferencji prasowych w takich przypad-
kach jest niekiedy informacyjny chaos (szczególnie wtedy, gdy osoba komunikująca 
nie dysponuje szerszą wiedzą na temat przyczyn zaistnienia sytuacji kryzysowej 
i sposobów jej rozwiązania lub wprost ją ukrywa). Przykładem braku współpracy 
z mediami, poprzez ich lekceważenie w postaci nieudzielania informacji, a w osta-
teczności zbyt późnego zwołania konferencji prasowej, jest wydarzenie z udziałem 
burmistrza Chrzanowa (woj. małopolskie) Marka N. W lutym 2015 roku włodarz 
miasta został zatrzymany przez chrzanowską policję po tym, jak pod wpływem al-
koholu uderzył w ogrodzenie w centrum miasta22. Dziennikarze mediów regional-
nych i ogólnopolskich przez tydzień nie mogli porozmawiać z Markiem N., gdyż ten 
ich unikał. Ostatecznie po tygodniu zwołał konferencję prasową w chrzanowskim 
magistracie, odczytał krótkie oświadczenie i wyszedł ze spotkania z dziennikarza-
mi, nie pozwalając zadać sobie ani jednego pytania23. Niewątpliwie tę sytuację moż-

22 http://kontakt24.tvn24.pl/pijany-burmistrz-chrzanowa-zatrzymany-przez-policje-mial-1-7-
promila,158708.html [dostęp: 11 czerwca 2015].
23  http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3770203,burmistrz-chrzanowa-przeprosil-i-wyszedl-wi
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na traktować jako kryzysową, ponieważ burmistrz nie podał się do dymisji (warto 
dodać, iż nie miał takiego obowiązku). Ostatecznie w  grudniu 2015 roku został 
odwołany ze swojej funkcji w drodze referendum lokalnego. Ignorowanie dzien-
nikarzy, unikanie wyjaśnień i  uniemożliwienie zadawania pytań są przykładem 
elementarnego braku postaw zarządzania kryzysowego, rzutującego negatywnie na 
wizerunek medialny nie tylko samego burmistrza, ale także gminy Chrzanów. 

Kolejnym negatywnym przykładem reakcji na sytuację kryzysową były chaotyczne 
działania zarządu spółki Koleje Śląskie, która w grudniu 2012 roku przejęła odpowie-
dzialność za organizację regionalnych połączeń kolejowych województwa śląskiego. 
W pierwszym dniu obowiązywania nowego rozkładu jazdy odwołano ponad 130 po-
łączeń, a ponad 400 składów miało 8 tys. godzin opóźnienia24. Przez dwa dni rzecz-
nik prasowy spółki nie potrafił zapanować nad informacyjnym chaosem: przekazywał 
błędne informacje, zapewniał o stabilizacji sytuacji, mimo że sytuacja kryzysowa się 
pogłębiała oraz lekceważył słuszne oburzenie opinii publicznej. Efektem było zdymi-
sjonowanie go dwa dni po fatalnej inauguracji25. W trakcie konferencji prasowej, która 
miała miejsce dopiero dwa dni po wystąpieniu sytuacji kryzysowej, prezes spółki Marek 
Worach przyznał, że świadomie ukrył przed marszałkiem województwa śląskiego Ada-
mem Matusiewiczem fakt, że ma postawione zarzuty karne o działanie na szkodę Kopex 
Leasing Service, spółki, którą wcześniej współkierował26. Co więcej, w trakcie kolejnej 
konferencji prasowej wiceprezes Kolei Śląskich Artur Nastała, w obecności dzienni-
karzy, okłamał marszałka, zaprzeczając temu, że był wcześniej skazany w sprawie fał-
szowania dokumentów – o wyrok dopytywali dziennikarze. Ostatecznie obaj prezesi, 
a także Adam Matusiewicz, podali się do dymisji27. Obie sytuacje kryzysowe wskazują, 
że osoby sprawujące władzę we wskazanych podmiotach nie posiadały umiejętności 
poprawnego komunikowania się z dziennikarzami w trakcie konferencji, brakowało im 
chłodnej kalkulacji, jakie w pierwszej kolejności informacje przekazać, oraz świadomo-
ści, że można spodziewać się trudnych, wręcz napastliwych pytań ze strony mediów 
oraz przedstawienia realnych rozwiązań (konkretów) mających naprawić sytuację kry-
zysową. Absolutnie niedopuszczalne jest okłamywanie mediów, jak również przekazy-

deo-aktualizacja,id,t.html?cookie=1 [dostęp: 11 czerwca 2015].
24 http://wyborcza.pl/1,76842,13039387,Prezes_Kolei_Slaskich_podal_sie_do_dymisji.html [dostęp: 12 
czerwca 2015].
25 http://slaskie.naszemiasto.pl/artykul/koleje-slaskie-leca-glowy-dymisja-prezesa-marka-woracha-
i,1653159,artgal,t,id,tm.html [dostęp: 12 czerwca 2015].
26 http://wyborcza.pl/1,76842,13039387,Prezes_Kolei_Slaskich_podal_sie_do_dymisji.html [dostęp: 12 
czerwca 2015].
27  http://dlaciebie.tv/a/dymisja-na-wizji-marszalek-odchodzi [dostęp: 12 czerwca 2015].
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wanie im niezweryfikowanych informacji. Alternatywą dla błędnych decyzji mogło być 
m.in. podkreślenie istoty mediów w rozwiązaniu sytuacji kryzysowej, przyznanie się 
do popełnionych błędów, podanie konkretnych rozwiązań dotyczących naprawy oraz 
traktowanie przekazu medialnego jako szansy na całkowite zażegnanie kryzysu w per-
spektywie krótko- i średniookresowej.

Odmienny sposób komunikowania, za pomocą konferencji prasowej, zaprezento-
wał prezydent Słupska Robert Biedroń. W czerwcu 2015 roku powołał on sztab kry-
zysowy w związku z prawomocną decyzją warszawskiego Sądu Arbitrażowego, naka-
zującego Gminie Słupsk zapłatę ponad 20 mln zł tytułem należności dla wykonawcy 
wyrzuconego z  budowy tamtejszego aquaparku28. W  trakcie konferencji przekazał 
mieszkańcom – za pośrednictwem mediów – że decyzja sądu będzie implikować jesz-
cze większą dziurą w miejskim budżecie (roczny budżet Słupska to ok. 500 mln zł). Za 
zaistniałą sytuację obwinił poprzedniego prezydenta29. Nie ulega wątpliwości, że Bie-
droń we właściwy sposób zareagował na sytuację kryzysową: zwołał sztab antykryzy-
sowy, w ramach którego analizowano obecny stan budżetu, oraz w szybki, jasny i czy-
telny sposób poinformowano słupczan o dodatkowych zobowiązaniach pieniężnych. 
Dzięki temu maksymalnie ograniczono pole do spekulacji medialnych, media stały 
się co prawda transmiterem negatywnej informacji, ale bez realnych podstaw do kwe-
stionowania podejmowanych działań przez władze Słupska, a sam prezydent utrwalił 
w świadomości odbiorców wizerunek osoby odpowiedzialnej, stawiającej na szerokie 
konsultacje społeczne oraz mającej receptę na wyjście z finansowego kryzysu.

Internetowe biuro prasowe

Przedstawiciele administracji samorządowej coraz częściej traktują internet jako 
najistotniejszy kanał komunikowania się z otoczeniem społecznym, w tym z przedsta-
wicielami mediów. Sprzyja temu świadomość ciągłego rozwoju społeczeństwa informa-
cyjnego (szczególnie wśród ludzi młodych, w wieku 16-24 lat, oraz ludzi z co najmniej 
średnim wykształceniem, mieszkających w miastach30), które oczekuje przede wszyst-
kim priorytetowego traktowania sieci jako źródła informacji o działaniach organizacji 
samorządowych oraz szybkości w publikowaniu. Media relations również w dużej mie-

28 http://www.tvn24.pl/pomorze,42/slupsk-musi-zaplacic-20-mln-zl-bylemu-wykonawcy-
aquaparku,550692.html [dostęp: 13 czerwca 2015].
29 http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,18110285,Slupsk_na_krawedzi_bankructwa__
Biedron_wsciekly.html [dostęp: 13 czerwca 2015].
30  J. Czapiński, T. Panek, Social Diagnosis 2013, Objective and Subjective Quality of Life in Poland, 
Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2013. 
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rze skupiają się na wzajemnym oddziaływaniu dziennikarzy i urzędników, właśnie po-
przez strony WWW. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej strona WWW oraz 
pracownicy komórki odpowiedzialnej za kontakt z mediami znajdują się w centrum 
zainteresowania mediów, które domagają się szybkiej i wyczerpującej informacji na te-
mat zdarzenia. Skutecznym kanałem komunikacji może być wspomniane internetowe 
biuro prasowe. Merytorycznie powinno się charakteryzować m.in. aktualnymi komu-
nikatami prasowymi, informacjami o dotychczasowych publikacjach na temat danej 
organizacji, materiałami pokonferencyjnymi, zdjęciami do pobrania, danymi kontak-
towymi dla mediów czy zapowiedziami wydarzeń medialnych, natomiast jakościowo 
powinno pozwalać na szybkie wczytywanie strony, być czytelne, z dużą łatwością nawi-
gowania oraz być wszechstronne i obejmować obszary poza PR-owe31. Funkcjonowanie 
internetowego biura prasowego warto przeanalizować na podstawie konfliktu pomię-
dzy pracownikami Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie ze Starostwem 
Powiatowym w Będzinie, który miał miejsce wiosną 2015 roku. Brak porozumienia 
co do dalszego sposobu finansowania teatru pomiędzy teatrem, starostwem i będziń-
skim magistratem, doprowadził do sytuacji kryzysowej. Mimo że w społecznym odczu-
ciu winę za zaistniałą sytuację ponosiło starostwo, urzędnicy jednostki samorządowej 
umiejętnie prezentowali swoje zdanie32, między innymi poprzez częste publikowanie 
na stronie internetowej swojego punktu widzenia33, będąc otwartymi na komuniko-
wanie się z otoczeniem społecznym za pośrednictwem mediów. Ostatecznie sytuacja 
kryzysowa została zażegnana poprzez podpisanie porozumienia pomiędzy stronami. 
Nie oceniając kto we wymienionej sytuacji miał rację, warto podkreślić umiejętność 
reagowania osób odpowiedzialnych za komunikację na sytuację kryzysową, otwartość 
wobec mediów oraz świadomość istoty komunikowania się poprzez sieć bezpośrednio 
z mieszkańcami. Wydział Promocji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Będzi-
nie w ramach swoich działań komunikacyjnych w zdecydowanej większości korzystał 
z szerokiej gamy narzędzi internetowego biura prasowego, często publikując stanowi-
sko władz powiatu34 wraz z serwisem fotograficznym35. 

31  M. Kaczmarczyk, Public…, s. 444.
32 http://powiat.bedzin.pl/aktualnosci/1947-co-gmina-bedzin-zamierza-zrobic-z-budynkiem-
teatru [dostęp: 12 czerwca 2015].
33 http://powiat.bedzin.pl/aktualnosci/1933-czy-urzad-miejski-w-bedzinie-zlikwiduje-teatr-
dzieci-zaglebia dostęp: 12 czerwca 2015].
34 http://www.powiat.bedzin.pl/aktualnosci/1938-dokumenty-wazne-dla-teatru-dzieci-zaglebia 
[dostęp: 12 czerwca 2015]; http://www.powiat.bedzin.pl/aktualnosci/1929-zaproszenie-starosty-
bedzinskiego-do-rozmow [dostęp: 12 czerwca 2015].
35  http://www.powiat.bedzin.pl/aktualnosci/1960-teatr-dzieci-zaglebia-uratowany [dostęp: 12 czerw-
ca 2015].
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Negatywnym przykładem braku odpowiedniej reakcji na zaistniałą sytuację kry-
zysową jest Gmina Kamienica Polska. W czerwcu 2015 roku doszło na jej terenie – 
w miejscowości Romanowo – do wypadku autobusowego na drodze krajowej nr 1. 
W wypadku zostało rannych 44 dzieci, w tym dwoje ciężko. Ze względu na niewielki 
obszar gminy sytuację tę można potraktować jako kryzysową: na jej terenie doszło do 
poważnego zdarzenia drogowego, skutkiem czego zdrowie i życie dużej liczby osób, 
czasowo przebywających na jej terenie, było zagrożone. Na stronie internetowej gmi-
ny nie pojawiły się żadne informacje o samym fakcie wypadku, jak również gdzie po-
szkodowani i ich rodziny mogą szukać specjalistycznej pomocy (medycznej, psycho-
logicznej, logistycznej itp.)36. Oceniając, że informacja o zdarzeniu miała charakter 
ogólnopolski37, można postawić tezę o braku świadomości kamienickich urzędników 
o istocie zdarzenia, jego konsekwencjach (również medialnych) oraz w efekcie o ne-
gatywnym postrzeganiu gminy, która nie jest przygotowana merytorycznie i medial-
nie na zaistnienie sytuacji kryzysowej. Adekwatne do sytuacji działania podjęło za to 
biuro prasowe Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, które cztery godziny 
po wypadku wysłało newslettera do mediów o uruchomieniu specjalnej infolinii dla 
rodzin poszkodowanych w wypadku wraz z informacją o placówkach służby zdro-
wia, do których zostali przewiezieni poszkodowani38.

Media społecznościowe (social media) 

W rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych coraz większą rolę odgrywają media 
społecznościowe, będące coraz częstszym kanałem wymiany informacji i mającym 
najwyższą dynamikę przyrostu użytkowników. Na początku 2015 roku najbardziej 
popularny portal społecznościowy na świecie, Facebook, miał prawie 1,4 mld ak-
tywnych użytkowników39, Istagram oraz Twitter po ok. 300 mln użytkowników40. 
Jak stwierdza Anna Drab-Kurowska społeczne media to kanały komunikacyjne 
umożliwiające interakcję między internautami za pomocą technologii, takich jak: 
blogi, fora, grupy dyskusyjne, wiki, podcasty, e-maile, komunikatory, VoIP, dzielenie 

36  http://kamienicapolska.pl/ [dostęp: 12 czerwca 2015].
37 http://www.fakt.pl/katowice/wypadek-pod-czestochowa-przewrocil-sie-autobus-z-
dziecmi,artykuly,551563.html [dostęp: 12 czerwca 2015].
38  http://www.katowice.uw.gov.pl/urzad/aktualnosci_urzedu/st:1/idn:5588.html [dostęp: 15 czerw-
ca 2015].
39  http://pclab.pl/news61762.html [dostęp: 12 czerwca 2015].
40  http://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/2014/12/twitter-w-liczbach.aspx [dostęp: 12 
czerwca 2015].
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się muzyką, filmami wideo oraz zdjęciami. Media społeczne znacznie szybciej niż 
tradycyjne dostarczają informacji – dzięki wykorzystaniu nowoczesnych techno-
logii informatycznych i telekomunikacyjnych (telefon komórkowy z dostępem do 
Internetu) każdy może kreować informacje. Narzędzia mediów społecznościowych 
są zaś łatwo (i zwykle za darmo) dostępne dla każdego. Bariery wejścia są niskie – to 
koszt dostępu do sieci41. Dlatego tak istotne jest, aby w przypadku wystąpienia sy-
tuacji kryzysowej lub w trakcie planowania działań w razie jej wystąpienia efektyw-
nie wykorzystywać media społecznościowe. Zaletami takiego rozwiązania są niskie 
koszty publikacji, coraz szerszy krąg odbiorców oraz możliwość natychmiastowe-
go reagowania na komunikaty z  ich strony. W  praktyce jednak narzędzie to nie 
jest wykorzystywane w pełni, co spowalnia czas likwidacji sytuacji kryzysowej oraz 
ogranicza zakres oddziaływania przekazywanych informacji. Warto tutaj wskazać 
na sytuację kryzysową, która miała miejsce w lutym 2015 roku w Warszawie, kie-
dy to w wyniku podpalenia mostu Łazienkowskiego ruch w centrum stolicy został 
sparaliżowany, a w późniejszych dniach mocno utrudniony. Na oficjalnym profilu 
facebookowym Miasta Stołecznego Warszawy na próżno było szukać informacji 
dla ponad 80 tys. Użytkowników, w  jaki sposób władze samorządowe starają się 
rozwiązać sytuację kryzysową. Decydenci ograniczyli się jedynie do wykorzystania 
mediów tradycyjnych42, co świadczy o ignorowaniu rzeszy użytkowników portali 
społecznościowych. Internauci postanowili dać temu wyraz poprzez tworzenie me-
mów internetowych, m.in. uderzających w Hannę Gronkiewicz-Waltz, prezydent 
m.st. Warszawy43. Odmienny sposób działania zaprezentował prezydent Gdańska 
Paweł Adamowicz. Włodarzowi miasta w marcu 2015 roku Prokuratura Apelacyjna 
w Gdańsku postawiła zarzut podania nieprawdziwych danych w złożonych oświad-
czeniach majątkowych za lata 2010-2012 w zakresie posiadanych nieruchomości 
oraz zasobów pieniężnych44. Sytuacja miała przesłanki określenia jej jako kryzy-
sowej – zdarzenie miało charakter nieoczekiwany, nagły, mogący destabilizować 
funkcjonowanie społeczności45. Paweł Adamowicz na postawione zarzuty odpo-

41  A. Drab-Kurowska, Social media marketing w marketingu XXI wieku, „Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego”, nr 712, s. 179-180. 
42  http://press.warszawa.pl/briefing-prasowy-ws-skutkow-pozaru-mostu-lazienkowskiego [dostęp: 
12 czerwca 2015].
43  http://warszawawpigulce.pl/jaram-sie-toba-jak-most-lazienkowski-zbior-memow [dostęp: 12 
czerwca 2015].
44 http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-pawel-adamowicz-z-zarzutami-chodzi-o-
oswiadczenie-majatkowe-,nId,1694219 [dostęp: 12 czerwca 2015]. 
45  K. Sienkiewicz-Małyjurek, F.R. Krynojewski, Zarządzanie…, s. 23.
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wiedział na zwołanej na drugi dzień konferencji prasowej, ale nie ograniczył się wy-
łącznie do komunikowania za pośrednictwem mediów tradycyjnych – wykorzystał 
również swoją stronę internetową oraz media społecznościowe w tym swój profil na 
Facebooku46. Warto podkreślić, że prezydent Gdańska posłużył się swoim profilem 
jako narzędziem pozwalającym na natychmiastową reakcję na sytuację kryzysową, 
równolegle ze zwołaną przez siebie konferencją prasową. Dzięki temu przekaz (w 
social mediach i mediach tradycyjnych) był kompletny a Adamowiczowi udało się 
jako pierwszemu narzucić narrację dyskusji, przez co był dobrze przygotowany na 
wyjaśnienie okoliczności powstania błędu w oświadczeniu majątkowym.

Sprostowania 

Reguły zastosowania instytucji sprostowania i  odpowiedzi reguluje rozdział 
5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. 1984 nr 5, poz. 24). Art. 
31a ust. 1 wyjaśnia, że na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, osoby prawnej 
lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, redaktor naczelny właściwego 
dziennika lub czasopisma jest obowiązany opublikować bezpłatnie rzeczowe i odno-
szące się do faktów sprostowanie nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości zawartej 
w materiale prasowym47. Organy administracji publicznej chętnie korzystają z tego 
prawa, w szczególności gdy uważają, iż krytyka ich działalności przez media (zwłasz-
cza lokalne i regionalne, będące najbliżej podejmowanych decyzji w ramach samo-
rządu terytorialnego) nosi znamiona publikowania nieprawdy. Należy jednak zwró-
cić uwagę, że o  publikacji sprostowania decyduje redaktor naczelny po spełnieniu 
ustawowych wymogów, co prowadzi często do odmowy publikacji sprostowania, a w 
efekcie do sporu sądowego. Wynika to z faktu, że publikacja sprostowania jest de facto 
przyznaniem się redakcji do braku rzetelności przy zbieraniu i publikowaniu materia-
łów. Jak wynika z opracowanych badań Instytutu Monitorowania Mediów, w okresie 
od stycznia do czerwca 2014 roku w prasie zostało umieszczonych 591 sprostowań. 
Zdecydowana większość, bo 568 publikacji, to sprostowania prasowe, przygotowa-
ne zgodnie z wymogami ustawy Prawo prasowe – zawierają wyjaśnienie różnic po-
między faktami a informacją zamieszczoną w prasie48. Przykładem na wykorzystanie 
posiadanych narzędzi komunikacyjnych, w celu poinformowania opinii publicznej 

46  https://pl-pl.facebook.com/Pawel.Adamowicz (wpis z 10 marca 2015 roku) [dostęp: 12 czerwca 2015].
47  Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. 1984, nr 5, poz. 24).
48 http://www.proto.pl/artykuly/proba-dochodzenia-prawdy-w-mediach-czyli-o-sprostowaniu-
jako-narzedziu-komunikacji-z-punktu [dostęp: 13 czerwca 2015].
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o sporze z redakcją, jest wiadomość Urzędu Miejskiego w Jaworznie z czerwca 2015 
roku, która została opublikowana na internetowej stronie magistratu. Władze Jaworz-
na informują w niej, że „dwa tygodniki („Co Tydzień” i „Tydzień w Jaworznie”) po raz 
kolejny manipulują faktami w celu wprowadzenia opinii publicznej w błąd w zakresie 
rzekomych podwyżek m.in. dla prezydenta Pawła Silberta i skarbnika miasta Wiesła-
wy Osuszek (…) W związku z naruszeniem dobrego imienia Urzędu Miejskiego, ma-
gistrat zwrócił się do kancelarii prawnej o przeanalizowanie zaistniałej sytuacji pod 
kątem przygotowania stosownego wystąpienia na drogę sądową w celu sprostowania 
nierzetelnych informacji i zapłaty stosownego zadośćuczynienia na cele charytatyw-
ne”49. Publikacja jaworznickiego magistratu, zapowiadająca proces cywilny z  obie-
ma redakcjami, jest przykładem skrajnym, mającym znamiona sytuacji kryzysowej, 
będącym w efekcie brakiem komunikacji pomiędzy dziennikarzami a urzędnikami. 
Wadą tego rozwiązania może być długotrwały spór sądowy i dalsze antagonizowanie 
lokalnego środowiska dziennikarskiego i samorządu. 

Instytucja sprostowania może być również orężem w  konflikcie wysokich 
urzędników administracji samorządowej. W  październiku 2012 roku prezydent 
Wrocławia Rafał Dutkiewicz zdymisjonował swojego zastępcę Michała Janickiego, 
za brak – jego zdaniem – nadzoru nad stadionem miejskim, czego efektem miały 
być straty miasta szacowane na ok. 14 mln zł50. Sytuacja miała znamiona sytuacji 
kryzysowej z uwagi na fakt, że wysoki rangą urzędnik miejski mógł doprowadzić do 
strat znacznej wartości. W oświadczeniu wysłanym do mediów zdymisjonowany 
wiceprezydent zażądał w odpowiedzi sprostowania informacji o powodach swojego 
odwołania. Chciał, aby Dutkiewicz przeprosił go na konferencji prasowej. Sprosto-
wanie i przeprosiny mogą również – zdaniem Janickiego – zostać opublikowane 
w formie oświadczenia, którego treść były wiceprezydent Wrocławia przygotował51. 
W momencie oddania tekstu do druku spór sądowy nadal był nierozstrzygnięty. 

Podsumowanie

Kończąc rozważania w niniejszym opracowaniu, warto podkreślić, że zarządzanie 
sytuacją kryzysową w organizacji samorządowej z wykorzystaniem media relations 
wciąż stanowi obszar, do którego przedstawiciele administracji samorządowej sięgają 

49 http://www.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/2264/nierzetelne_informacje_w_lokalnej_prasie.html 
[dostęp: 13 czerwca 2015].
50  http://www.rp.pl/artykul/941070.html?print=tak&p=0 [dostęp: 15 czerwca 2015].
51  Ibidem.
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niechętnie. Wynika to z kilku czynników. Pierwszy to brak wiedzy związanej z moż-
liwościami wykorzystania mediów do pomocy w rozwiązaniu sytuacji kryzysowej. 
Reprezentanci urzędów gmin, miast, powiatów nie biorą udziału w specjalistycznych 
szkoleniach dotyczących budowania relacji w mass mediach. Drugim czynnikiem są 
utrwalone złe relacje pomiędzy władzami samorządowymi a mediami, wynikające 
m.in. z wcześniejszych konfliktów i odmiennych ocen podejmowanych przez urzęd-
ników decyzji. Trzeci to brak zaufania pomiędzy mediami a organizacjami samorzą-
dowymi, powodujący wzajemną niechęć, brak szczerości i permanentne domniemy-
wanie ukrywania prawdy. Dlatego też tak bardzo istotnym elementem wzajemnych 
relacji pomiędzy dziennikarzami a  samorządowcami w  czasie sytuacji kryzysowej 
jest próba znalezienia pola kompromisu i współpracy – z jednej strony zaspokajają-
ca informacyjne oczekiwania mediów, a z drugiej dająca autonomię podejmowania 
swobodnych i nieskrępowanych decyzji przez reprezentantów samorządów w okresie 
kryzysu. Tylko wzajemny szacunek i zrozumienie oczekiwań drugiej strony może po-
móc w szybkiej likwidacji negatywnych skutków sytuacji kryzysowej. 
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MEDIA RELATIONS IN CRISIS MANAGEMENT 
OF LOCAL GOVERNMENT ORGANIZATION

SUMMARY
Government bodies are increasingly using modern tools of public relations in communi-
cation with internal and external environment. This allows for efficient flow of information 
and widen the circle of interested audiences, especially young people, while building the 
image of the institution that takes care of consistent, clear and legible information transfer. 
These relations are particularly important in a crisis situation communication, with which 
local government authorities often have to deal. It is worth pointing out some models of 
crisis management, media relations tools used in crisis and positive and negative examples 
of activities undertaken by the Local Government Units in this area.

KEYWORDS: public relations, media relations, crisis management, local government, lo-
cal government organization, communication, journalism


