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Specjalizuje się w projektach 
związanych z zarządzaniem 
kryzysem i zagrożeniami dla 
reputacji. 

Opracowuje dla klientów narzę-
dzia do monitorowania zagrożeń 
reputacyjnych i kryzysowej 
prewencji. 

Prowadzi także warsztaty  
i symulacje z zakresu zarządzania 
komunikacją kryzysową.

Lata doświadczeń nauczyły nas, że nie wszystkie kryzysy 

da się przewidzieć, ale z łatwością można zidentyfikować 

główne obszary ryzyka. Tematy, które wymagają szcze-

gólnej uważności i przygotowania. I to właśnie na tym polu 

widać największe zmiany ostatnich lat. 

Oczywiście media społecznościowe wymagają dziś dużo 

szybszych reakcji, niż jeszcze 10 lat temu, kiedy krytyczne 

były pierwsze 24 godziny. Jednak sam mechanizm dzia-

łania i najważniejsze zasady postępowania w sytuacjach 

kryzysowych pozostały bez zmian. Nadal najważniejsza 

jest zasada 5xP – podejmij akcję ratunkową, pokaż ludzką 

twarz, przyznaj się i przeproś, powetuj straty oraz popraw. 

Pojawiło się natomiast wiele wyzwań i ryzyk dla reputacji 

firm oraz marek, których nie było jeszcze dekadę temu. 

Duża część z nich jest związana z rozwojem technologicz-

nym, digitalizacją i automatyzacją, które zmieniają sposób 

funkcjonowania biznesu i konsumentów. Kasy samoob-

sługowe, e-commerce, obsługa klienta realizowana przez 

boty, big data, bankowość elektroniczna, administracja 

cyfrowa i wiele innych rozwiązań, które ułatwiają codzienne 

funkcjonowanie – generują jednocześnie nowe, potencjal-

nie kryzysowe sytuacje. 

W ostatnich latach wzrosła też świadomość i wrażliwość 

konsumentów. Dzisiejszy klient oczekuje już nie tylko 

ograniczenia wpływu biznesu na otoczenie, ale aktywnego 

włączania się w poprawę sytuacji na świecie, w kwestiach 

środowiskowych, społecznych czy światopoglądowych. 

Dzięki nieograniczonemu dostępowi do informacji, konsu-

menci mają dziś większy niż kiedykolwiek wcześniej wgląd 

w działania firm oraz możliwość powiedzenia „sprawdzam”. 

Dlatego otwarta, transparentna i rzetelna komunikacja jest 

tak ważna. 

Z czym jeszcze przyjdzie nam się mierzyć w najbliższym 

czasie? 

Próbując odpowiedzieć na to pytanie, przygotowaliśmy  

dla Państwa listę największych wyzwań dla reputacji firm  

oraz marek.

Mamy nadzieję, że skłonią one do refleksji i krytycznego 

przyjrzenia się firmowej strategii komunikacji kryzysowej. 

Pamiętając, że trafna diagnoza ryzyk to dopiero pierwszy 

krok. Kolejnym, jest zadanie sobie kluczowego pytania –

„Czy moja firma jest na nie gotowa?”

Pierwszy kongres komunikacji kryzysowej, który zorganizo-

waliśmy we współpracy z Pulsem Biznesu, odbył się prawie 

10 lat temu. Powiedzieć, że w tym czasie dużo się zmieniło, 

to nie powiedzieć nic. Jednak ostatnia dekada na rynku  

i blisko 500 zrealizowanych projektów skłaniają do refleksji. 

Przez ostatnie 10 lat pracowaliśmy dla klientów z branży 

finansowej, IT, retail, spożywczej, farmaceutycznej, energe-

tycznej i przemysłu ciężkiego. Wspieraliśmy firmy w bardzo 

różnych sytuacjach kryzysowych, od wad produktowych, 

przez awarie systemów, oskarżenia o mobbing, protesty 

społeczne i bojkoty, aż po oszustwa. Naszym zadaniem 

było nie tylko doraźne wsparcie w krytycznym momencie, 

ale często też dalsze doradztwo – co zrobić, żeby odbudo-

wać dobrą reputację i nie dopuścić do podobnych sytuacji 

w przyszłości. 

Materiał opracowany na Kongres Komunikacji Kryzysowej organizowany przez Puls Biznesu, w którym Lighthouse odpowiedzialne jest za oprawę 
merytoryczną całego wydarzenia. 

Warszawa, 10 grudnia 2019
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NAJWIĘKSZE 
WYZWANIA REPUTACYJNE 

2020
1. Wpływ na środowisko naturalne

Dramatyczne tempo zmian klimatycznych sprawiło, że 

kwestie ochrony środowiska poruszają opinię publiczną jak 

nigdy wcześniej. Już sama zmiana nazewnictwa – z global-

nego ocieplenia na kryzys klimatyczny – pokazuje zmianę 

percepcji. Ruch Extinction Rebellion, blokujący ruch  

w Londynie czy postacie takie jak Greta Thunberg, 

poruszają i zwiększają środowiskową świadomość 

konsumentów. 

Klienci oczekują, że firmy podejmą 
konkretne kroki na rzecz ochrony 
środowiska, uważnie przyglądają 
się podejmowanym działaniom  
i nie tolerują oszustw w tej materii. 
Greenwashing, czyli wywoływanie wrażenia, że produkt 

lub działanie jest przyjazne dla środowiska, bez potwier-

dzonych efektów, jest niedopuszczalny. Czasami, nawet 

działania podejmowane w szczytnym celu, mogą za-

szkodzić wizerunkowo, jeśli nie zostaną przemyślane pod 

kątem konsekwencji środowiskowych. Sama edukacja to 

już zdecydowanie za mało.

Jeśli planujesz działania, zadbaj o to, żeby miały one realny 

wpływ na poprawę sytuacji środowiskowej. Na przykład - 

zamiast uczyć klientów, jak segregować odpady, wpro-

wadź rozwiązania, które realnie zmniejszą ilość plastiku  

z produkowanych przez firmę opakowań.

Jak Carlsberg, który niedawno zaprezentował prototyp 

papierowej butelki na piwo. Co ciekawe, zarząd firmy 

deklaruje, że dla dobra środowiska udostępni innowacyjne 

rozwiązanie konkurencji. Inny przykład to Żywiec Zdrój, 

który ogłosił zobowiązanie, że już w 2020 roku taka sama 

ilość plastiku, jaką wprowadzi na rynek zostanie zebrana 

i poddana recyklingowi. To kierunek, w którym powinny 

podążać wszystkie firmy.

Porada eksperta:

Jeśli nie masz pewności, jak zostaną odebrane 

działania, które planujesz i czy na pewno są one 

dobre dla otoczenia – zaproś do współpracy 

eksperta. Organizacje pozarządowe, które działają 

na rzecz środowiska, naprawdę mogą pomóc. Ich 

zaangażowanie w kampanię to także dodatkowe 

potwierdzenie dla odbiorców, że to co robi firma, 

naprawdę służy środowisku. 
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2. Kryzys zaufania społecznego

Problem obejmujący nie tylko sferę biznesową. Bańki me-

dialne, w których jesteśmy pozamykani, fake newsy czy  

deepfake – video zmontowane tak, że wygląda jak auten-

tyczna wypowiedź bohatera nagrania – to wszystko spra-

wia, że coraz mniej ufamy temu, co czytamy i oglądamy.

Z perspektywy komunikacji kryzysowej, szczególnie  

w sytuacjach wymagających dotarcia do szerokiego grona 

odbiorców, stajemy przed wyzwaniem – jak dotrzeć do 

zróżnicowanych grup, które konsumują dziesiątki różnych, 

często niskozasięgowych mediów i jak zrobić to w sposób 

przekonujący dla wszystkich? 

W sytuacji, w której odbiorcy coraz częściej sceptycznie 

i krytycznie podchodzą do przekazów medialnych, warto 

inwestować we własne kanały komunikacji (strona www, 

media społecznościowe) i budować zaufanie do marki na 

co dzień. To zaprocentuje w sytuacji kryzysowej.

Porada eksperta:

Większość kryzysów w dzisiejszych czasach 

zaczyna się od mediów społecznościowych. 

Czasem wystarczy kilka negatywnych komentarzy 

na Facebooku lub Instagramie. Brak jakiejkolwiek 

możliwości włączenia się w dyskusję w sieci – czy 

to przez własne kanały społecznościowe czy też 

zaufanych partnerów, jak organizacje pozarządowe, 

branżowe lub liderzy opinii, to trochę jak pojawienie 

się na rozprawie sądowej bez adwokata. 
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Epidemia fake news nieustannie obniża poziom 

zaufania społeczeństwa do mediów i biznesu. Teraz 

jednak coraz częściej mamy do czynienia z kolejnym 

etapem tego zjawiska. Deepfake, czyli spreparowane 

materiały video do złudzenia przypominające wypo-

wiedzi celebrytów czy ludzi biznesu, często potęgowa-

ne działaniem botów udostępniających te treści,  

z łatwością mogą wywołać informacyjny chaos. 

Dziś nie jesteśmy jeszcze wyposażeni w narzędzia, 

które pozawalałyby skutecznie bronić się przed tym 

zjawiskiem, co nie zmienia faktu, że musimy się z nim 

liczyć i być na nie gotowi. W tym kontekście coraz 

większą rolę w komunikacji zyskiwać będą zaawanso-

wane technologie pozwalające na dokładny monito-

ring przede wszystkim tego co dzieje się w mediach 

społecznościowych. Narzędzia pozwalające realnie  

i w czasie rzeczywistym ocenić zasięg i kontekst 

poszczególnych treści, wskazując te, które noszą 

znamiona deepfake. 

Podobnie zatem jak w innych dziedzinach życia, tak  

i w komunikacji, niedawne science-fiction staje się 

dzisiejszą rzeczywistością. W obliczu zagrożeń techno-

logicznych media powinny pełnić rolę gate-keeperów, 

którzy zadbają o wiarygodność informacji w sferze 

publicznej.

Jednym z największych wyzwań stojącym przed 

markami w 2020 roku będzie ochrona przed fake 

news’ami, które stają się coraz większym zagrożeniem 

dla wizerunku firm. Dlaczego? Ponieważ tworzenie 

nieprawdziwych informacji, których celem jest wpro-

wadzenie w błąd i wywołanie w ten sposób określonej 

emocji i nastawienia, staje się powszechną praktyką 

nie tylko w świecie polityki, ale również biznesu i ko-

munikacji. Jesteśmy świadkami kolejnych przykładów 

podszywania się pod marki z udziałem największych 

przedsiębiorstw na świecie, których celem jest zaszko-

dzenie i kreowanie negatywnego wizerunku firmy.

Marki powinny być przygotowane na kryzysy związane 

z rozprzestrzenianiem fake newsów. Niezbędne jest 

stworzenie kompleksowej strategii komunikacji  

i zaplanowanie potencjalnych kroków prawnych ma-

jących chronić wartość marki w sytuacjach kryzyso-

wych. Firmy muszą monitorować na bieżąco, co pisze 

się o nich w sieci, by szybko reagować na pojawiające 

się doniesienia medialne. Aby nie ucierpiało zaufanie 

do marki, ważne jest by w sytuacji zagrożenia reputa-

cyjnego, przedstawić kluczowym interesariuszom za 

pośrednictwem wiarygodnych kanałów komunikacji 

należących do firmy, dlaczego dana publikacja jest 

fałszywa i jak wygląda prawda.

Małgorzata Kilian 
Prezeska Stowarzyszenia Demagog

Michał Kos 
Kierownik zespołu Digital PR, PKN ORLEN
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3. Zaangażowanie w kwestie  
społeczne i światopoglądowe

Jak pokazują badania Edelman Trust Barometer 2019, 

wspomniane już wyżej zaufanie stało się jednym z głów-

nych czynników, które klienci biorą pod uwagę podczas 

decyzji zakupowych. Jednocześnie, jak podkreśla Richard 

Edelman, to czy dana marka zyska zaufanie konsumentów 

zależy od tego, jak dobrze potrafi ona przejść przez tzw. 

trzy bramy zaufania – produktowe, doświadczenie klienta i… 

wpływ na społeczeństwo.

Społeczeństwo zaczyna jednak tracić wiarę w to, że marki 

autentycznie angażują się w problemy społeczne. Rośnie 

obawa, że te problemy wykorzystywane są jako chwyt 

marketingowy. Trudno nie wspomnieć tutaj o ostatniej 

kampanii marki Adrian poruszającej wątek przemocy do-

mowej, która wywołała bardzo mieszane reakcje. 

Z drugiej strony, nawet jeśli konsumenci wierzą w dobre 

intencje marki, jej zaangażowanie we wrażliwe kwestie 

światopoglądowe może się wiązać z ryzykiem utraty części 

klientów mających inne poglądy.

Strategia chowania głowy w piasek również nie popłaca. 

W 2017 roku Uber nie zareagował na działania taksówka-

rzy, którzy w Nowym Jorku protestowali przeciwko tzw. 

„muslim ban”, czyli zakazowi wjazdu do USA dla osób z wy-

branych krajów islamskich. W akcie protestu, taksówkarze 

wstrzymali kursy z i na lotnisko, podczas gdy Uber nadal 

realizował tego typu zlecenia.

W efekcie #deleteuber stał się trendem na Twitterze,  

a tysiące ludzi zrezygnowały z usług przewoźnika, wspiera-

jąc promocję jego konkurencji.

Co zatem robić? Warto znaleźć niszę, spójną z tożsamością 

i wizerunkiem marki. A następnie bronić wyznawanych 

wartości, niezależnie od konsekwencji – jak Coca-Cola, 

ukarana grzywną na Węgrzech za plakaty pokazujące pary 

homoseksualne. Tylko wtedy nasze działania będą auten-

tyczne i pozytywnie odbierane przez odbiorców.

Porada eksperta:

Zastanawiasz się, w jakie działania powinna za-

angażować się twoja marka? Zaproś do wspólnej 

pracy nad koncepcją pracowników. Bardzo często 

wewnątrz firmy organizowane są różne oddol-

ne inicjatywy. Być może warto przenieść je na 

poziom wyżej? Firmowe wsparcie dla działań, które 

poruszają pracowników to gwarancja ich wsparcia 

i zaangażowania, a tym samym autentyczności 

kampanii.
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4. Zaangażowanie polityczne

Zaangażowanie w kwestie światopoglądowe często ozna-

cza opowiedzenie się po określonej stronie sceny politycz-

nej. Ale uwaga – o ile wiele badań pokazuje, że konsumen-

ci oczekują od marek zaangażowania w kwestie społeczne, 

o tyle pojawiają się badania wskazujące, że klienci są raczej 

przeciwni politycznym deklaracjom.  

57% osób chętniej kupi, ale też 
zbojkotuje markę w odpowiedzi 
na jej zaangażowanie społeczne 
lub polityczne – pokazują badania 
Earned Brand 2018 Edelmana.
Trudno jednak jasno rozgraniczyć, gdzie kończy się 

obszar działań społecznych, a zaczyna sfera polityczna. 

Oczywiście, zdecydowanie bezpieczniejsze jest angażowa-

nie się w sprawy łączące ponad podziałami, jak kampania 

ING na rzecz świeżego powietrza czy akcja Always #like-

agirl, budująca poczucie wartości małych dziewczynek. 

Bywa jednak tak, że wartości, które wyznaje firma, stają się 

kwestią polityczną – jak przywoływana już na przykładzie 

Coca-Coli kwestia praw osób LGBT, budząca dużo emocji 

również w Polsce. Wtedy autentycznie zaangażowana 

marka powinna zająć jasne stanowisko, nawet jeśli jest ono 

niepopularne wśród rządzących i części potencjalnych 

klientów. 

Przykładem takiej „ideologicznej” marki jest producent 

lodów Ben&Jerry’s, któremu bliskie są poglądy lewico-

we i który w jawny sposób wspiera opozycję przeciwko 

prezydentowi Trumpowi w Stanach Zjednoczonych (np. 

wypuszczając lody o smakach „Pecan Resist” czy „Bernie’s 

Yearning”), a w Polsce broni praw osób LGBT.

Anna Papka  
Doradca ds. Relacji Zewnętrznych, Rzecznik 

Prasowy, Shell

Wyzwania i ryzyka dla reputacji marek kształtują  

w ostatnim czasie dwa bardzo silne trendy. Pierwszy to 

rosnąca szybkość konsumpcji informacji i formowania 

osądów. Drugi to transparentność marek – dobrowol-

na lub wymuszona – spowodowana tym, że wszystko 

jest online, gdzie, jak wiadomo, nic nie ginie. Rodzą 

one nowe obszary szczególnej wrażliwości marek, 

które warto wziąć pod uwagę:

Niemal nieograniczona mnogość interesariu-

szy. Trzeba, z jednej strony, jasno ustalić, którzy z nich 

są dla marki kluczowi, a następnie zadbać o sperso-

nalizowany przekaz dla nich. 

Oczekiwanie od marek, że będą się opowiadały 

„po właściwej stronie”. Kiedyś rzecz nie do pomyśle-

nia; teraz społeczeństwo wręcz oczekuje od marek 

zabierania głosu w ważnych społecznie kwestiach 

– od patriotyzmu gospodarczego, poprzez klimat, po 

stosunek do społeczności LGBT. W tej sytuacji ważna 

jest spójność tego, co mówimy i co robimy, nasłuch 

opinii kluczowych grup w czasie rzeczywistym i otwar-

ta komunikacja. 

Aktywność pracowników w mediach społeczno-

ściowych. Mogą być ambasadorami, ale potrafią też 

zaszkodzić. Metoda „Can we stop the news?” już nie 

działa, ważne jest angażowanie i edukacja pracow-

ników, pokazanie korzyści płynących z mądrego 

korzystania z mediów spolecznościowych nie tylko dla 

firmy, ale i dla ich marki osobistej.
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5. Gospodarka 4.0

Czwarta rewolucja przemysłowa, czyli gospodarka 4.0 to 

wyzwanie z którym mierzą się przedsiębiorstwa na wielu 

poziomach, w tym również komunikacyjnie. Coraz większa 

digitalizacja i automatyzacja to odpowiedź na wymagania 

rynkowe i oczekiwania klientów. Może jednak budzić nie-

pokój, opór, a nawet protesty pracowników. To jeden  

z obszarów ryzyka.

Drugi, to konieczność zatrudnienia pracowników z nowymi, 

niezbędnymi kompetencjami lub przekwalifikowania 

pracowników, których zawody odchodzą do lamusa. To 

również trudny moment w przedsiębiorstwie i wyzwanie 

związane ze wypracowaniem nowej, dostosowanej do 

szybko zmieniających się warunków kultury korporacyjnej. 

Ostatni element, to cała gama ryzyk związanych z rozwo-

jem technologicznym i cyberbezpieczeństwem przedsię-

biorstw. Coraz częściej pojawiają się w firmach sytuacje 

kryzysowe związane z awarią systemu, atakiem hakerskim 

lub phishingowym. To obszary, które oczywiście wymagają 

odpowiedniego technicznego, ale także komunikacyjnego 

przygotowania.

Porada eksperta:

Krok pierwszy – postaw na metodę małych kroków. 

Pokaż długofalowy plan działania swojej firmy,  

a następie na bieżąco informuj o każdej małej zmia-

nie i wdrażanej innowacji. Najpierw pracowników, 

potem partnerów i klientów. Krok drugi – inwestuj 

w edukację. Dobrze przygotuj pracowników do no-

wych narzędzi, a konsumentów ucz jak bezpiecznie 

z nich korzystać. 

6. Ochrona danych osobowych

Obszar ściśle związany z wyzwaniami gospodarki 4.0. Próby 

uregulowania Facebooka, afera Cambridge Analityca, 

kwestie związane z RODO – to wszystko pokazuje, że coraz 

bardziej świadomi konsumenci zwracają uwagę na to kto 

i jak wykorzystuje informacje na ich temat. To jedna strona 

medalu – skąd firmy czerpią informacje na temat klientów, 

komu udostępniają ich dane i w jakim celu.

Druga, to ryzyko wycieku danych wrażliwych – czy to  

w wyniku wadliwości systemu, błędu ludzkiego czy ataku 

hakerskiego. 

19% klientów zrezygnowałoby 
z zakupów w sklepie, z którego 
wyciekły ich dane, a 33% deklaruje, 
że na pewno nie zrobiłoby tam za-
kupów przez dłuższy czas – KPMG 
(Consumer Loss Barometer 2018).
Co ciekawe, inne badania KPMG (Baromter 

Cyberbezpieczeństwa) pokazują, że dla 49% firm zatrud-

nienie i utrzymanie wykwalifikowanych pracowników jest 

największym wyzwaniem w zakresie uzyskania oczeki-

wanego poziomu zabezpieczeń, istotniejszym nawet niż 

niewystarczający budżet. I tu płynnie przechodzimy do 

następnego wyzwania. 

Porada eksperta:

Czy jest jakiś sposób, żeby na 100% uniknąć ryzyka 

wycieku danych? Niestety nie. Dlatego od stro-

ny komunikacyjnej – warto mieć przygotowany 

scenariusz komunikacji kryzysowej na taką okazję 

i dobrze dobrany zespół specjalistów do sztabu 

kryzysowego, którzy zabezpieczą wyciek i zmi-

nimalizują jego negatywne konsekwencje wśród 

klientów. 



9

KRYZYS 2020. NAJWIĘKSZE WYZWANIA REPUTACYJNE

7. Kultura korporacyjna – przyjazne 
miejsce pracy 

Stworzenie inkluzywnego, wielokulturowego, wielopoko-

leniowego, otwartego i przyjaznego miejsca pracy to dla 

dużego przedsiębiorstwa coraz częściej być albo nie być. 

Dla 78% osób ankietowanych 
przed Edelmana (Edelman Trust 
Barometer 2019) sposób, w jaki 
firma traktuje swoich pracowników 
ma duży wpływ na to, czy jest  
godna zaufania. 
Efekt – opinie pracowników o firmie w sieci mają duży 

wpływ na jej postrzeganie przez konsumentów. Budowanie 

silnej marki pracodawcy i dobrze przemyślana strategia 

komunikacji wewnętrznej to kluczowe elementy w całym 

procesie. 

Ale odpowiedzialność firmy nie kończy się na samych pra-

cownikach – obejmuje też partnerów, współpracowników, 

dostawców i wszystkie organizacje związane bezpośrednio 

z przedsiębiorstwem. W sytuacjach, kiedy okazuje się, że 

doszło do zaniedbań na jakimkolwiek etapie produkcji, 

konsumentów nie interesuje wytłumaczenie, że ta część 

działań była zlecona na zewnątrz. 

Przyjazne miejsce pracy to miejsce, w którym pracownicy 

czują się dobrze niezależnie od płci, wieku, wyznania czy 

orientacji seksualnej. W którym identyfikują się z działa-

niami i wartościami firmy, stając się jej ambasadorami na 

zewnątrz. W którym mają przekonanie, że firma działa 

etycznie i z troską o otoczenie. Zaniedbanie któregokolwiek 

z tych elementów może nieść ze sobą ryzyko dla firmowej 

reputacji.   

Porada eksperta:

Uruchom monitoring i uważnie śledź fora pracow-

nicze. Coraz częściej to właśnie tam roztrząsane 

są nie tylko problemy pracowników z pracodawcą, 

ale także inne negatywne zdarzenia w firmach, 

opisywane przez niezadowolonych klientów czy 

partnerów (np. wierzycieli). Uważnie monitorując 

wypowiedzi na forach możesz znaleźć pierwsze sy-

gnały potencjalnego kryzysu i zareagować, zanim 

będzie za późno. 

8. Prawa kobiet

Wraz z akcją #metoo coraz więcej kobiet na całym świecie 

zaczęło odważnie mówić o przypadkach molestowania  

i nadużyć w środowisku pracy. W efekcie, firmy coraz 

częściej ostro i zdecydowanie reagują na takie doniesienia. 

Dochodzi nawet do sytuacji dyskusyjnych, jak w przypadku 

CEO McDonald’s, który wdał się w romans z jedną z pra-

cownic. Mimo tego, że nie został on o nic oskarżony przez 

swoją partnerkę i według doniesień medialnych związek 

ich miał naturę romantyczną, Steve Easterbrook, o którym 

mowa, stracił pracę. McDonald’s jako powód podało naru-

szenie firmowej polityki, która wprost zabrania tego typu 

relacji w miejscu pracy.

Przypadki molestowania to oczywiście najbardziej oczy-

wisty i wstrząsający przykład nadużyć, ale kwestia praw 

kobiet to dużo szersze zagadnienie. Jak pokazuje ostatnia 

głośna dyskusja wokół feminatywów, czyli rzeczowników 

rodzaju żeńskiego, która przetoczyła się przez polskie 

media i scenę polityczną – nawet w warstwie językowej 

sprawa budzi duże emocje. 

Dlatego też, firmy powinny przyjrzeć się uważnie sytuacji 

wewnątrz organizacji – jaki jest udział kobiet i mężczyzn 

na kluczowych stanowiskach, czy występują dysproporcje 

płacowe między pracownikami różnych płci, jak nazywa-

ne są stanowiska (czy specjalista naprawdę nie może być 

specjalistką?) i jak formułowane są materiały komunika-

cyjne skierowane do klientów np. czy nie używamy tylko 

form męskoosobowych. Warto też o refleksję w kontekście 

komunikacji marketingowej i przekazów reklamowych.

Porada eksperta:

Ściśle współpracuj z działem HR. Zweryfikuj, jak 

formułowane są ogłoszenia o pracę, czy w twojej 

firmie nie ma „pay gap”, czy firma podejmuje 

działania, które wspierają work-life balance, jako że 

to kobiety nadal odpowiadają za większość spraw 

domowych, inwestuj w szkolenia dla pracowników  

i zawsze reaguj na przejawy dyskryminacji 

w miejscu pracy.
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9. Odpowiedzialna komunikacja  
w mediach społecznościowych

W listopadzie 2019 Amnesty International opublikowało 

raport, w którym ostrzega, że wszechobecność platform 

takich jak Google i Facebook, które obserwują i zbierają in-

formacje na temat miliardów użytkowników to systemowe 

zagrożenie dla praw człowieka. To kolejne z serii opraco-

wań, które krytycznie podchodzi do działań światowych 

gigantów technologicznych. Same platformy,  

w zasadzie z wyjątkiem Facebooka, który wyjątkowo sku-

tecznie opiera się jakimkolwiek regulacjom, próbują wpro-

wadzać mechanizmy samoregulacji. Twitter zakazał reklam 

politycznych, żeby zniwelować wpływ mikrotargetowania 

na wyniki wyborów. Instagram testuje opcję wyłączenia 

opcji polubień na Instagramie, po fali krytyki wpływu plat-

formy na samoocenę i dobrostan psychiczny, szczególnie 

najmłodszych użytkowników. 

Wraz ze wzrostem społecznej świadomości na temat 

samych platform społecznościowych, konsumenci będą 

też coraz bardziej krytycznie przyglądać się temu, jak firmy 

działają w przestrzeni online. To oznacza konieczność 

głębokiej refleksji na temat obowiązującej w firmie strategii 

działań w mediach społecznościowych, współpracy z influ-

encerami i wszystkich innych aktywności realizowanych  

w digitalu.

           Porada eksperta:

Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecz-

nościowych powinno być elementem szkoleń dla 

pracowników. Ale poza edukacją, bardzo ważne są 

także jasne zasady i wewnętrzna polityka regulują-

ca służbową aktywność w mediach społecznościo-

wych. Jasno zakomunikuj, co mogą, a czego nie 

powinni publikować pracownicy oraz jakie działania 

są absolutnie zakazane i będą skutkowały nega-

tywnymi konsekwencjami.  

Bożena Rutkowska, 

Medical Professional Relations Manager, 

Reckitt Benckiser (Poland), MJN

Zarządzanie ryzykiem reputacyjnym  ma  znaczenie 

strategiczne. Reputacja to ocena przedsiębiorstwa, 

marki. Ryzyko reputacyjne wpływa więc bezpośred-

nio na wartość marki i ma przełożenie na wynik 

finansowy. 

„Decydentami” dla reputacji są i będą głównie klienci. 

W mojej branży – ochronie zdrowia, farmacji, ży-

wieniu – to odczucia klienta, konsumenta, pacjenta, 

najczęściej uruchomią cyklon kryzysu. Brak produktu, 

zastrzeżenie, niezadowolenie – powoduje potrzebę 

pilnego/natychmiastowego wyjaśnienia. Teraz dzieje 

się to wielokanałowo. Jeśli nie odpowie producent, 

czy właściciel marki, wzrasta ryzyko, że poszukiwanie 

wyjaśnień znajdzie kolejnego adresata – na przykład 

Regulatora, po drodze zaczepiając o szeroko pojęte 

social media. 

Wyzwaniem i szansą jest stworzenie procesu, który 

spowoduje, że potrafisz odpowiedzieć na problem 

klienta, lub choćby jesteś z nim w jego kłopotach, 

wątpliwościach. Moim zdaniem otwarta, spersonali-

zowana, empatyczna i sprawna komunikacja nie tylko 

zapobiega rozpętaniu katastrofy, ale może zwiększyć 

zaufanie do produktu i producenta. 
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            ANALIZA RYZYK

• Warsztat strategiczny: interaktywne spotkanie  
z udziałem Klienta, na którym wspólnie typujemy naj-
bardziej prawdopodobne ryzyka dla reputacji firmy.

• Mapowanie ryzyk: analiza poszczególnych ryzyk pod 
kątem prawdopodobieństwa, że wystąpią i ich wpły-
wu na reputację/biznes firmy.

• Planowanie scenariuszy: projekcja możliwych scena-
riuszy rozwoju sytuacji kryzysowej w oparciu o analizę 
ryzyk.

• Analiza interesariuszy: identyfikacja i analiza nasta-
wienia oraz możliwych reakcji kluczowych interesariu-
szy firmy w poszczególnych scenariuszach.

• Reputation Intelligence: pogłębiona analiza otocze-
nia komunikacyjnego firmy w kontekście zidentyfiko-
wanych zagrożeń reputacyjnych. 

            STRATEGIA I NARZĘDZIA

• Systemy prewencji i wczesnego ostrzegania: monito-
ring zagrożeń, analiza dyskusji w Internecie  
i w mediach, zasady informowania o sytuacjach 
nietypowych wewnątrz organizacji, wytczne dla tzw. 
„osób pierwszego kontaktu”, przygotowanie narzędzi 
komunikacyjnych gotowych do użycia w przypadku 
kryzysu.

• Procedura kryzysowa: przygotowanie wzorcowej 
procedury, określającej min.: obieg informacji, osoby 
odpowiedzialne za poszczególne działania, opis 
kolejnych kroków do podjęcia w przypadku wystą-
pienia sytuacji kryzysowej (np. w obliczu konieczności 
wycofania produktu z rynku, zatrzymania menedżera 
wysokiego szczebla czy alarmu bombowego)

Jak przygotować się  
do wyzwań i ryzyk  
reputacyjnych 
 
Zobacz, jak możemy pomóc. 
Zakres usług Lighthouse w obszarze prewencji kryzysowej.

• Podejście komunikacyjne: rekomendacje i wytyczne 
dotyczące proaktywnego lub reaktywnego podejścia 
do komunikacji z poszczególnymi grupami docelowy-
mi w ramach scenariuszy. 

• Kluczowe przekazy: przygotowanie przesłań wraz  
z wiarygodną argumentacją prezentujących  stanowi-
sko Klienta wobec sytuacji określonych w scenariu-
szach kryzysowych.

• Materiały komunikacyjne: przygotowanie wzorco-
wych oświadczeń, dokument QA, materiały typu fact 
sheets, porównania, przykłady, argumenty.

            WDROŻENIE

• Szkolenie kryzysowe: budowanie teoretycznych  
i praktycznych kompetencji skutecznej komunikacji  
z zewnętrznym i wewnętrznym otoczeniem firmy  
w sytuacji kryzysowej zarówno dla osób reprezentu-
jących firmę w mediach jak i dla „osób pierwszego 
kontaktu” tj. recepcja, ochrona, obsługa klienta etc..

• Trening medialny: doskonalenie umiejętności 
efektywnej komunikacji z mediami w sytuacjach 
kryzysowych.

• Symulacja kryzysowa: realistyczna aranżacja sytuacji 
kryzysowej związanej z działalnością operacyjną 
Klienta w celu weryfikacji stopnia przygotowania 
organizacji na kryzys.

• Rewizja procedur: w oparciu o wnioski z przeprowa-
dzonej symulacji, przegląd i ewentualne dostosowa-
nie dokumentów dot. zarządzania komunikacją  
w kryzysie.
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O Lighthouse

Lighthouse jest firmą doradczą specjalizującą się w zarzą-

dzaniu reputacją. Firma zatrudnia obecnie 30 konsultantów. 

Wśród kluczowych obszarów kompetencyjnych spółki 

(poza komunikacją kryzysową) znajdują się m.in.: strategicz-

ne planowanie komunikacji, komunikacja  z tradycyjnymi 

i nowymi mediami, przygotowywanie i realizacja strategii 

i programów zaangażowania społecznego, komunikacja 

z pracownikami oraz szkolenia komunikacyjne. 

Na doświadczenie Lighthouse składa się praca zarówno 

dla największych polskich i międzynarodowych koncer-

nów, jak i małych firm reprezentujących różne sektory 

gospodarki:  finanse i bankowość, ubezpieczenia, energe-

tykę, przemysł paliwowy, nieruchomości, telekomunikację, 

ochronę zdrowia i farmację, branżę medialną, FMCG i in. 

W ciągu ponad dziesięciu lat obecności na polskim rynku 

spółka doradzała i realizowała projekty komunikacyjne 

dla takich firm jak: PKO BP, Bank Zachodni WBK, Kluczyk 

Investment, UPC Polska, PGNiG, PGE EJ, Puls Biznesu, 

Gazeta  Prawna, Orange, Europejski Bank Inwestycyjny 

czy BRE Bank, Provident Polska, Talisman Energy, Roche 

Polska, Pfizer Polska, Huawei, PKN ORLEN, Nissan.

Do obecnych klientów Lighthouse należą m.in.: LPP, Storck, 

HP, GSK, T-Mobile, Eurozet, Profim, Vectra, Polska Izba 

Informatyki i Telekomunikacji, ZT Kruszwica.

Firma jest członkiem Związku Firm Public Relations oraz 

wyłącznym przedstawicielem w Polsce sieci Edelman - 

największej globalnej firmy doradztwa komunikacyjnego. 

Przemysław Mitraszewski 
Managing Partner

p.mitraszewski@lhse.pl

Magdalena Zwolińska 

Partner

m.zwolinska@lhse.pl

Kontakt:  

Lighthouse Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Grochowska 306/308, bud. B 

03-840 Warszawa

 

tel.: (48 22) 616 41 44

www.lhse.pl

https://www.facebook.com/Lighthouse.Polska/
https://www.linkedin.com/company/lighthousepolska/
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Raporty i badania, do których odwołujemy się w powyższym materiale:

Amnesty International, Surveillance Giants: How the business models of Google and Facebook  
threatens human rights

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/11/google-facebook-surveillance-privacy/

Edelman, Earned Brand 2018

https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2018-10/2018_Edelman_Earned_Brand_Global_Report.pdf

Edelman, Trust Barometer 2019

https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2019-06/2019_edelman_trust_barometer_special_report_in_brands_
we_trust.pdf

KMPG, Consumer Loss Barometer 2018

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/cn/pdf/en/2016/08/consumer-loss-barometer-v1.pdf

KPMG, Barometr Cyberbezpieczeństwa

https://home.kpmg/pl/pl/home/insights/2018/01/raport-barometr-cyberbezpieczenstwa-cyberatak-zjawiskiem-powszech-
nym.html
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