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Sprawozdanie

W Rzeszowie kolejny raz spotkali się specjaliści z branży public 
relations. Tematem przewodnim Kongresu Profesjonalistów PR 
2017 roku był „Kryzys i media”. Konferencja odbyła się w dniach 
20-21 kwietnia 2017 roku w Centrum Kongresowym Hotelu Rze-
szów. 

W Kongresie Profesjonalistów Public Relations co roku biorą 
udział osoby z branży PR, które podczas dwudniowego spotkania 
mają okazję wysłuchać merytorycznych prelekcji, przystąpić do 
udziału w warsztatach praktycznych, a także nawiązać długotrwałe 
relacje biznesowe.

Podstawą zarządzania jakąkolwiek organizacją jest świado-
mość możliwości wystąpienia kryzysu. Nie istnieje jedna, skuteczna 
metoda eliminacji zagrożeń, ale można opracować kompleksową 
strategię rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Najważniejsze, żeby 
działać szybko.

– Trzeba pamiętać, że każdy kryzys może być szansą. Dzięki od-
powiednio szybkiej i właściwej reakcji możemy nie tylko zażegnać 
problemy, ale także zyskać wizerunkowo. Nie wolno chować głowy 

w piasek. Kluczem jednak jest przygotowanie. Jeśli opracujemy pro-
cedury pozwalające na unikanie błędów, to tym samym ograniczamy 
ryzyko. Ponadto podczas sytuacji kryzysowej bezwzględnie trzeba 
przestrzegać zasady prawdy oraz otwartości wobec mediów – mówi 
dr hab. Dariusz Tworzydło, Prezes Zarządu agencji Exacto.

Podobnie jak w medycynie, tak i w sytuacjach kryzysowych, 
lepiej jest zapobiegać niż leczyć. W 90 procentach przypadków sytu-
acji kryzysowych zdecydowanie zbyt późno przystąpiono do reago-
wania, a wielu problemów można byłoby uniknąć, gdyby wcześniej 
się do nich przygotowano. Im większa marka, a także im bardziej 
ryzykowne usługi świadczy, tym większe zagrożenie wystąpienia 
sytuacji kryzysowej. Kolejnym czynnikiem, który sprzyja zagroże-
niom, jest szerokie grono odbiorców oraz komunikacja z odbiorcami 
w Internecie, ponieważ zdecydowana większość kryzysów powstaje 
w sieci. Należy pamiętać, że regularna analiza artykułów w prasie 
i publikacji w mediach społecznościowych może nam dać przewagę 
w postaci czasu, który w dobie kryzysu jest szczególnie cenny. Mię-
dzy innymi dlatego monitoring mediów jest jednym z elementów, 
który należy bezwzględnie wykorzystywać przy opracowywaniu stra-
tegii przeciwdziałania kryzysom.

W czasie tegorocznego Kongresu można było poznać sposoby 
zarządzania kryzysem, a także komunikacją z mediami oraz oto-
czeniem okołobiznesowym. Pierwszy dzień spotkania tradycyjnie 
rozpoczął się od subiektywnego rankingu trendów PR w minionym 
roku, przygotowanego przez Adama Łaszyna. Prezes zarządu Alert 
Media Communications podkreślił, że jego zdaniem ten rok upły-
nął pod hasłem fake news. O #KryzysachZjadanychNaŚniadanie, 
czyli prostym sposobie na sukces w sieci opowiedział Sebastian 
Bykowski – Wiceprezes Zarządu Press-Service Monitoring Mediów. 
Magdalena Szulc – Rzecznik Prasowy oraz Kierownik Komunikacji 
Uber Polska omówiła techniki radzenia sobie z negatywna prasą. 
O odwadze w komunikacji kryzysowej mówiła Małgorzata Wiśniew-
ska z Telewizji Polskiej, a o tym, co warto mieć, gdy trafi się kryzys 
w komunikacji wewnętrznej, opowiedział Igor Żytka, Koordynator 
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ds. komunikacji wewnętrznej Provident Polska. Tego dnia mieliśmy 
także okazję gościć czterokrotnego mistrza olimpijskiego – Roberta 
Korzeniowskiego, który opowiadał o relacjach z mediami w sporcie 
wyczynowym. 

W drugi dzień kongresu o kryzysach opowiadali m.in.: Mag-
dalena Grochala – Wspólnik/PR Manager Symetria PR, Łukasz Ma-
jewski – PR & Marketing Manager VML Poland, którzy opowiedzieli 
o budowaniu dobrych relacji z mediami. Szymon Sikorski – Prezes 
Zarządu Publicon podzielił się sposobami rozwiązywania sporów. 
Ważnym punktem dnia była debata oksfordzka nt. badania wpły-

wu i tego czy stanowi ono szansę czy wyzwanie. Ostatnim blokiem 
kończącym Kongres PR 2017 były warsztaty poprowadzone przez 
ekspertów z Orange Polska oraz Press-Service Monitoring Mediów.

 Organizatorami Kongresu Profesjonalistów Public Relations są 
Newsline sp. z o.o. oraz Ideo sp. z o.o. Nasze czasopismo – jak co 
roku – objęło kongres patronatem medialnym. 
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