


Jak komunikować
się w czasie kryzysu,
nie wywołując kryzysu

Krzysztof Dąbrowa & Michał Grzebyk



Dekalog komunikacji
kryzysowej

jak dobrać język, 
tonację i środki przekazu



Jak mówić 
do odbiorców, 

by nie powodować
napięć w czasie

kryzysu?

Dowiesz się

Jakich błędów
unikać?

Gdzie i jak
zamieszczać
komunikaty?

. .



Mów prosto



Mów krótko



Trzymaj się 
swojego stylu



Nie czas 
na mocne żarty



Ani na grobową
powagę



Dbaj o spójność
komunikacji



I nie przesadzaj 
z liczbą komunikatów



Komunikacja
wewnętrzna

Komunikacja
zewnętrzna



 

Komunikacja
wewnętrzna
staje się ważna
jak nigdy
wcześniej

63%
respondentów, komunikacja

z pracodawcą jest najbardziej
wiarygodnym źródłem informacji*

Dla

*Raport agencji Edelman, "Trustand the Coronavirus"



 

Jak to powinno
wyglądać?



 

Komunikacja wewnętrzna
najpierw

Pamiętaj, by kontakt z własnym zespołem był
pierwszym i priorytetowym. To od reakcji na Twoje

słowa zależy dalszy potencjał Twojej firmy.



 

Komunikacja wewnętrzna
często

Aktualizuj stan firmy tak często, jak to możliwe. 
Brak wiadomości w opinii pracownika to złe

wieści. 
Na pytania odpowiadaj szczerze, ale przygotuj się 

na te najtrudniejsze, np. dotyczące zwolnień.



 

Pokaż swój 
bezpośredni udział

Nawet jeśli jako szef rzadko dajesz się poznać
pracownikom, tym razem pokaż się ze strony

odpowiedzialnego pracodawcy – komunikuj się
bezpośrednio lub na wideokonferecji. 

Pokaż, że Ci zależy!



 

Komunikuj się jak ze sobą

Przemyśl wszelkie komunikaty i postaw się w sytuacji
ich odbiorcy – zastanów się, jak Ty zareagowałbyś 

na takie informacje. 



Co powinieneś
komunikować

wewnątrz?



EDUKUJ

przedstaw podstawowe kroki,
procedury i miejsca uzyskania wsparcia 

– stwórz przewodnik po miejscu pracy 
w nowych realiach



MOTYWUJ

pracowników w chwilach zwątpienia. Publicznie chwal starania,
podkreślaj wartość pracy jednostki dla całej firmy. 

Unikaj straszenia, skupiaj się na chwaleniu małymi sukcesami,
nawet, gdy cały organizm firmy przechodzi trudne chwile.



INTEGRUJ
Być może wśród Twoich pracowników znajdują się osoby, 

które chcą działać społecznie i wspierać w ramach wolontariatu
działania służb medycznych i bezpieczeństwa. Bądź otwarty 

na koordynowanie działań po stronie firmy, wysyłaj pozytywny
sygnał o wsparciu dla tych działań i organizuj je zgodnie 

z zasadami bezpieczeństwa. Dzięki temu pracownicy będą mogli
kumulować swoje emocje wokół pozytywnych działań,

jednocześnie mocniej wiążąc się mentalnie z firmą.



Powiedz
światu, 

co u Ciebie
słychać



Jeśli Twój biznes ma charakter lokalny, sprawdź, czy w Twoim
regionie działają społecznościowe grupy wsparcia,

informujące konsumentów o tym, jakie regionalne firmy są
otwarte i jak można je wspierać wybierając właśnie ich

produkty. Jeśli jesteś drobnym usługodawcą, pracujesz 
w gastronomii, czy zajmujesz się dystrybucją potrzebnych

każdemu produktów, pochwal się i zaakcentuj swoje
przywiązanie do tego otoczenia. W trudnych chwilach możesz

zyskać wizerunek marki związanej z regionem, bliskiej
problemom i wyzwaniom lokalnych odbiorców.

#KupujLokalnie



Używaj socjali, 
pokaż że dzieje się



77 %
Polaków oczekuje, że w mediach zaczną pojawiać się informacje

niezwiązane z COVID-19



Wykorzystaj media
W zalewie informacji o kolejnych ofiarach i wyliczankach nowych zachorowań media
w kontekście wirusa chętnie przekazują też informacje o wydarzeniach pozytywnych.

Jeśli na co dzień współpracujesz z mediami, koniecznie poinformuj dziennikarzy 
o swoich działaniach. Nawet te najmniejsze newsy w dobie kryzysu zostaną odebrane
pozytywnie.

Jeśli nie współpracujesz z mediami na co dzień, poszukaj kontaktu
do dziennikarzy przez strony redakcji i wyślij im krótką notatkę
prasową. Pamiętaj, by swoimi kanałami pochwalić się nie tylko
zrealizowaną akcją społeczną, ale także udostępnij publikację na jej
temat, jeśli pojawiła się w konkretnych serwisach.



Odpowiedzialność 
pracodawcy



Nie mów o firmie.
Mów o ludziach z nią

związanych.



Pamiętaj o interesariuszach.
Dbaj o nich.



pracownicy



Domowa Akademia Rozwoju 
dla pracowników pionu sprzedaży



Nie zwolnimy nikogo z powodu koronawirusa
 prezes firmy 4F Igor Klaja



społeczność lokalna



pracownicy-wolonatiusze pomagają starszym
osobom z Poznania



inni przedsiębiorcy



na początku kwietnia 2020 nawet 25% firm w
Polsce borykało się z zatorami płatniczymi

(dane z portalu dlahandlu.pl)



Nie mów. 
Słuchaj.



szukaj okazji 
do pomagania



szukaj okazji 
do robienia biznesu



Nie mów tylko o pracy. 
Zwróć uwagę na emocje.

Najpierw empatia,
później biznes





SIEMENS



Jak radzą sobie firmy 
w nowych warunkach?











II połowa marca 2020 – strona z poradami
„Jak prowadzić biznes w czasach COVID-19”



II połowa marca 2020 – Webcast "Odporność
biznesu w dobie COVID-19. Jak

przeprowadzić firmę przez sytuację
kryzysową?"





Wyjdź przed szereg



Niezależnie od biznesu jaki prowadzisz –
czeka Cię lub już wprowadziłeś zmiany 
w codziennym funkcjonowaniu firmy.

Zastanów się, jakie dodatkowe, niewynikające
z rozporządzeń i zaleceń działania

antyemidemiczne możesz jeszcze wprowadzić.



Docenią to także Klienci. 

Nawet jeśli nie wpłyną one realnie 
na bezpieczeństwo, poprawią komfort pracy

Twoich pracowników, ich samopoczucie. 





Pamiętaj, żeby wykorzystać media własne, 
by odpowiednio pochwalić się swoją troską.

Podkreślaj w komunikacji priorytetowość 
 bezpieczeństwa dla Twojej marki.



Wraz ze stopniowym cyfryzowaniem
działań, coraz mocniej zachęcaj 
do korzystania ze swoich usług 
i sprzedaży online lub zdalnie 



Offboarding
czyli jak zwolnić i pozostać człowiekiem



LinkedIn



Potwierdź kompetencje 
swojego ex-pracownika

Napisz na jego profilu 
bardzo dobre referencje 

Wspieraj dobrym słowem 
w komentarzach i poleceniach jego 

działania w celu pozyskania nowej pracy



Przygotuj się na kolejną falę
Nie na wszystko masz wpływ, ale wszystko może mieć wpływ na Ciebie. 



spojność - transparentność - ewaluacja






