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Istotą tego referatu jest pokazanie różnic i stopnia trudności w komunikacji standardowej i kryzysowej.
Komunikacja, jaką stosujemy na co dzień we współpracy z mediami powinna być podstawą i przyczyn-
kiem do uzyskania pewnej sprawności dystrybucji informacji, która zaprocentuje w sytuacji kryzysowej.
Uratowanie psa o imieniu Baltic, mogło okazać się znaczącym kryzysem w historii MIR-PIB. Było wiele
zagrożeń i decyzji, które mogły być postrzegane na niekorzyść Instytutu: czy wolno i w imię czego —
narażać zdrowie i życie ludzkie dla ratowania zwierzęcia, co by było, gdyby akcja ratunkowa się nie po-
wiodła? 
Przyjęto trzy bezwzględnie obowiązujące zasady komunikowania się z mediami: 
1. Szybkość — komunikacja proaktywna 24/24. 
2. Transparentność — w pełnym tego słowa znaczeniu. 
3. Komunikowanie takimi samymi kanałami, jakimi dziennikarze komunikowali się z Instytutem. 
Rygorystyczne przestrzeganie tych zasad spowodowało, iż komunikacja, mimo wymienionych utrud-
nień, była w zasadzie wzorowa. 

Streszczenie

Słowa kluczowe: komunikacja, media, kryzys, Baltic
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The essence of this paper is to show the differences and the degree of difficulty in standard and crisis
communication. Communication that we use every day in cooperation with the media should serve as the
basis and contribution to obtaining certain efficiency of information distribution, which will pay off in a crisis
situation. Rescuing a dog named Baltic could prove to be a major crisis in the history of the NMFRI. There
were many threats and decisions that could be regarded as unfavourable for the Institute — is it allowed
and for the sake of what — to threaten health and life of people to save an animal; what would happen
if the rescue action failed?  
Three mandatory rules for communicating with the media were adopted:
1. Speed — proactive communication 24/24.
2. Transparency —in the full sense of the word.
3. Communicating through the same channels as journalists communicated with the Institute.
Strict adherence to these rules resulted in a fact that, in spite of these difficulties, the communication was
actually exemplary.

Summary

Keywords: communication, media, crisis, Baltic



Wprowadzenie

Istotą tego referatu jest pokazanie różnic i stopnia trudności w komunikacji standar-
dowej i kryzysowej. Przytoczona sytuacja kryzysowa (case study) była całkowicie nieprze-
widywalna i to czyniło ją niezwykle interesującą. 

Komunikacja z mediami

Prasa, radio, telewizja są nieodłącznymi atrybutami dnia codziennego, jako źródło
informacji i wiedzy o świecie. Media są jednocześnie opiniotwórcze. Standardowa komu-
nikacja z mediami, w przypadku Morskiego Instytutu Rybackiego — Państwowego In-
stytutu Badawczego przebiega dwutorowo i oznacza: z jednej strony sprawne realizowa-
nie i nagłaśnianie jego misji, jaką jest: „Określanie wpływu działalności człowieka,
a szczególnie rybołówstwa na morskie ekosystemy, a także relacji odwrotnej — oddzia-
ływania czynników naturalnych na rybołówstwo”, z drugiej promocję zupełnie innego ro-
dzaju — Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. 

Morski Instytut Rybacki — Państwowy Instytut Badawczy promuje osiągnięcia po-
przez narzędzia działań informacyjno-promocyjnych: publikacje, konferencje, sympozja,
nagrody, medale. Podstawowym zadaniem Instytutu w sytuacjach kryzysowych związa-
nych z rybołówstwem jest nieuleganie środowisku rybaków i polityków, przedstawianie
swojego stanowiska w oparciu o rzetelne badania naukowe. 

Nieco inne formy komunikacji z mediami stosowane są w przypadku Akwarium
Gdyńskiego, które jest integralną częścią MIR-PIB, będąc jednocześnie nowoczesnym,
morskim ogrodem zoologicznym. W Akwarium Gdyńskim podziwiać można prawie
2000 zwierząt wodnych należących do około 200 gatunków z najróżniejszych zakątków
kuli ziemskiej. Do największych atrakcji należy rafa koralowa oraz takie okazy jak
ośmiornica olbrzymia, rekiny przydenne, piranie czerwone, płaszczki słodkowodne, naj-
mniejszy krokodyl świata — krokodyl krótkopyski oraz najcięższe węże świata — ana-
kondy zielone. W 2012 roku odwiedziło Akwarium Gdyńskie ponad 330 000 osób.
Ważnym elementem aktywności Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB jest również działal-
ność edukacyjna. W ubiegłym roku, w zajęciach edukacyjnych wzięło udział 30 000
dzieci i młodzieży. Akwarium Gdyńskie jest ogólnodostępną placówką o szerokim tar-
gecie, budzącą zainteresowanie mediów z uwagi na swoją specyfikę, a także przyjazny
sposób komunikowania na temat biologii morza i ekologii. Standardowe sposoby ko-
munikacji z mediami to: 

55

MINIB, 2014, Vol. 11, Issue 1

www. minib.pl



Udział w konferencjach prasowych, sporządzanie notatek prasowych, przekazywanie
wszelkich informacji i danych. 
Utrzymywanie stałego kontaktu i dobrych relacji z mediami (dziennikarzami prasy,
radia i TV). 
Dbałość o dobry i zgodny z misją wizerunek Akwarium Gdyńskiego oraz MIR-PIB. 
Współpraca z mediami — niezbędna do jego promocji Akwarium Gdyńskiego, a za
tym efektywnego funkcjonowania placówki. 

Kryzys — co to jest? 

„Kryzys” pochodzi od starogreckiego „krisis” (κριστζ)1. Greckie pochodzenie termi-
nu kryzys oznaczałoby: krisis rozróżnienie, decyzja oraz krinein badać, decydować. Za-
równo w grece, jak i w łacinie kryzys oznacza sytuację decydującą, punkt zwrotny nie-
bezpiecznego rozwoju. Obrazowo, istotę kryzysu można wyrazić przez porównanie
z przesileniem w chorobie, jednak wówczas trzeba przyjąć za Websterem2, że kryzys to
„punkt zwrotny na lepsze lub gorsze”. Tymczasem w zarządzaniu jest to stan w rozwoju
zagrażający podstawowym funkcjom organizacji, jej misji. 

Kryzys, to sytuacja, która zagraża stabilności firmy (utrata zaufania). Celem walki
z kryzysem jest ochrona wartości, jakimi są wiarygodność i dobra reputacja. Kryzys to ro-
dzaj konfliktu, w którym absolutnie kluczowa jest pierwsza jego faza, czyli tak zwane
„ustalenie ról” (kto w jakim świetle będzie przez media przedstawiany). Nader ważne
w tym relatywnie krótkim czasie jest poprawne zdefiniowanie stron konfliktu, przy czym
nadmienić trzeba, że media stroną konfliktu nie są, są za to jego areną. Nie można jed-
nak nie docenić roli mediów, gdyż automatycznie nadają role tym, którzy milczą i uni-
kają kontaktu. 

Potencjalny kryzys w MIR-PIB to: 

Utrata zaplecza technicznego wskutek katastrofy (Akwarium Gdyńskie, biurowiec
MIR-PIB, statek badawczy r/v Baltica), straty w ludziach. 
Odwrócenie się konsumentów od marki (np. goście Akwarium). 
Nagła utrata zwierząt w Akwarium. 
Konflikty w dialogu dotyczącym polityki rybackiej, ochrony zasobów, ekologii. 
Zarzuty o nieuczciwość lub nierzetelność naukową (rybacy, naukowcy, władze, Ko-
misja Europejska). 
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Tymczasem kryzys ma oblicze psa
Case study: r/v Baltica — ratuje psa Baltica

Załoga statku badawczego r/v Baltica, którego armatorem jest Morski Instytut Ry-
backi — PIB, 25.01.2010 r. o 15:40 uratowała psa dryfującego na krze lodowej około
30 kilometrów od ujścia Wisły. Statek wracał do Gdyni z kilkudniowego rejsu badawcze-
go po Bałtyku, członkowie załogi zauważyli psa, który dryfował na krze. Pies rozpaczli-
wie walczył o życie. Zsuwał się z kry do wody i ponownie się na nią wdrapywał. Był w sta-
nie prawie całkowitego wyczerpania. Jak się później okazało, spędził na krze kilkadzie-
siąt godzin (około trzech dni). 

Kapitan statku zarządził akcję ratunkową. Załoga statku opuściła ponton i podjęła
psa na burtę r/v Baltica. Mors, WOPRowiec i inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwie-
rzętami Adam Buczyński, który wyciągnął psa z wody, profesjonalnie zaopiekował się
nowym pasażerem. Piesek został osuszony, ogrzany, po pewnym czasie nakarmiony.
Całą noc przebywał pod czujnym okiem załogi. 

Rano, po wejściu do portu, pies został zawieziony na badania weterynaryjne. Poda-
no mu antybiotyk, witaminy, zrobiono badania krwi. Jego stan zdrowia został określony,
jako nadspodziewanie dobry. 

Gotowi na kryzys? 

Morski Instytut Rybacki był przygotowany na różne formy kryzysu. Jednak żaden
scenariusz sytuacji kryzysowej nie miał tu zastosowania. Sytuacja rozwijała się dy-
namicznie i stawała coraz trudniejsza. Jak zwykle kluczowa była pierwsza faza kry-
zysu — faza, w której media przydzielają rolę. Prześledźmy to na podstawie rysun-
ku 1.  

W fazie tej zarówno media, jak i cała opinia publiczna przydzieliły Instytutowi i jego
pracownikom — załodze r/v Baltica rolę „DOBRY”. Stało się tak z kilku powodów. No-
śny i wzruszający temat: mały, biedny, porzucony (a może gnębiony) piesek, dzielne
„wilki morskie”, trafił dokładnie w lukę medialną — w tym czasie w mediach przeważa-
ły przygnębiające doniesienia wojenne, katastroficzne etc., tak więc temat został mo-
mentalnie podchwycony i rozpowszechniony. 

Po bezskutecznym poszukiwaniu właściciela, którego pies by poznał, i który okazał-
by się porządnym człowiekiem, Baltic — piesek uratowany przez r/v Baltica, decyzją Dy-
rektora Morskiego Instytutu Rybackiego, został w dniu 28.01.2010 roku zamustrowany
na statek i stał się członkiem załogi — happy end. 



Rysunek 1. Tropem Szekspira, czyli pies jako ofiara

Źródło: Opracowanie własne na podstawie A. Łaszyn, Komunikacja kryzysowa [w:] Sztuka public relations. Z doświad-
czeń polskich praktyków, Wydawnictwo Związku Firm Public Relations, Warszawa 2011, s. 161. 

Zainteresowanie psem i bohaterami akcji ratunkowej było ogromne. W tym cza-
sie przez statek i przez Instytut przewijały się dziesiątki dziennikarzy, wszyscy chcieli
mieć zdjęcia Baltica, pełną informację o nim, o załodze. Newsy publikowały również
media europejskie, australijskie, amerykańskie — telewizje NBC, CNN, dziennik
„USA Today”, National Geographic. Powstały fankluby i internetowe fanpage'e Bal-
tica. 

Niemal natychmiast psem zainteresowały się także urzędy. Swoje gratulacje
przesłał Prezydent RP Lech Kaczyński, który gratulował załodze brawurowo przepro-
wadzonej akcji. Prezydent Gdyni ofiarował czworonogowi tytuł Honorowego Psiego
Obywatela Gdyni, dał mu też znaczek z numerem 1000 i wygrawerowanym napisem
„Baltic bohater”. Baltic został honorowym psim obywatelem miasta Gdynia, a także
„twarzą” gdyńskiej kampanii „Pies w wielkim mieście”. Dzielna załoga otrzymała
setki listów, laurek, rysunków z całego świata. Był w śród nich jeden szczególny, bar-
dzo piękny i wzruszający — list z podziękowaniem za uratowanie Baltica od Brigitte 
Bardot. 

KONFLIKT

UTOŻSAMIANIEAGRESJA

OFIARA
pies

DOBRY
MIR-PIB

ZŁY 
właściciel
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Rysunek 2. Listy gratulacyjne od prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (z lewej) oraz Brigitte Bardot (z prawej) 

Źródło: Materiały własne. 

Procedury nie były przydatne, 
jednak pomogły wypracowane mechanizmy

Wszystkie znane procedury działania, które mają zastosowanie w sytuacjach kryzy-
sowych i służą do sprawnego komunikowania się z mediami, nie miały tu zastosowania.
Sztab Kryzysowy, identyfikacja ognisk kryzysu, grupy docelowe komunikacji kryzysowej,
kanały komunikacji, procedury, Q&A, Holding Statements nie zadziałały wobec szybko-
ści i zasięgu zdarzeń. Jednak uwzględniając pewne reguły3, można było uzyskać zado-
walające efekty komunikacji: 

1.  Szybkie reagowanie — znaczenie pierwszych godzin — przydzielanie ról. 
2.  Działanie z planem — żaden scenariusz nie miał zastosowania. 
3.  Wyłącznie prawda — nie kłam — MIR-PIB był całkowicie transparentny. 

4.  Wyrażenie żalu — sytuacja zdrowotna i społeczna psa, komplikacje — nieznany
właściciel. 
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5.  Ochrona życia i zdrowia ludzi — bezpieczeństwo załogi podczas akcji. 
6.  Powetowanie strat — pies zyskał kochającą rodzinę, załogę r/v Baltica. 
7.  Rozważenie pomocy zewnętrznej — lekarze, organizacje, władze (Sanepid, Towa-

rzystwo Opieki nad Zwierzętami, władze Gdyni, etc.). 
8.  Przyznanie się do błędu — błędem była próba odszukania właściciela. 
9.  Otwartość wobec mediów — zastosowane 24 godziny na dobę (szybkie i skutecz-

ne: PAP, TVN24, Gazeta Wyborcza, RMF FM). 
10.  Jednolitość przekazu — słaby punkt — prawie każdy członek załogi widział i pamię-

tał sytuację inaczej, zaś wszyscy byli chętni do udzielania wypowiedzi. 

Fakty

Załoga r/v Baltica (pracownicy MIR-PIB) uratowała psa. 
Zapewniono mu opiekę medyczną i psychologiczną. 
Decyzją Dyrektora MIR-PIB pies został wcielony w poczet załogi — zyskał dom i rodzinę. 
Decyzją Prezydenta Miasta Gdyni został mianowany Honorowym Psim Obywatelem
Miasta Gdynia. 
Zaangażowano się w akcje, których celem jest wsparcie poszkodowanych zwierząt.
Wszystkie (otrzymane w ogromnej ilości) prezenty żywieniowe — zostały przekazane
do Schroniska „Ciapkowo”, aby skorzystały z nich także inne psy, wraz z Teatrem Mi-
niatura — zbiórka dla schronisk, akcja Pies w Wielkim Mieście. 

Komunikaty

Postępowanie w zgodzie z misją MIR-PIB, który ma w swych strukturach morski
ogród zoologiczny (Akwarium Gdyńskie). 
Postępowanie w zgodzie z własnym sumieniem — kapitan i załoga. 
Baltic — ambasadorem wszystkich poszkodowanych zwierząt. 
Baltic — ambasadorem wszystkich psów. 

Sposób komunikowania

Komunikacja proaktywna. 
Sprawne zorganizowanie dystrybucji informacji. 
Pilnowanie kanałów dystrybucji informacji — w każdej chwili pojawić się może za-
grożenie — np. kłamstwo. 
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Wykorzystanie wszelkich możliwych kanałów dystrybucji informacji. 
Umiejętne korzystanie z tych kanałów, jako z oryginalnej — o ogromnym zasięgu for-
my promocji Instytutu. 

Wartości dodane i nieoczekiwane

Baltic, tak jak inni celebryci, doczekał się w końcu biografii. Książka „Baltic. Pies,
który płynął na krze” Barbary Gawryluk wywołała kolejną falę poruszenia w sercach
wszystkich, którzy pamiętali historię Baltica, ale także przysporzyła mu nowych wielbicie-
li, jako że zaczęła być rozpowszechniana w szkołach. Nauczyciele zainteresowani praw-
dziwą, a tak poruszającą historią wprowadzali książkę do spisu lektur, organizowali kon-
kursy ze znajomości książki oraz wiele innych akcji upowszechniających. 

Po biografii, sławę psa ugruntowała sztuka teatralna. W grudniu w Teatrze Minia-
tura odbyła się premiera spektaklu dla dzieci opartego na historii bohaterskiego czwo-
ronoga. „Baltic. Pies na krze” to gdańska wersja „Opowieści wigilijnej”, która każe nam
pamiętać o najprostszych i najważniejszych wartościach, jak dobro i nadzieja, również
w relacjach między człowiekiem, a każdą żywą istotą. Najważniejsze, że to prawdziwa,
a nie wymyślona historia — mówił na konferencji prasowej reżyser przedstawienia Ro-
muald Wicza-Pokojski, dyrektor teatru. 

Na premierze sztuki „Baltic. Pies z kry”, była obecna załoga statku r/v Baltica. Pa-
nowie byli bohaterami wieczoru, nie kryli też emocji. 

Wnioski

Uratowanie psa o imieniu Baltic, mogło okazać się naprawdę znaczącym kryzysem
w historii MIR-PIB. Było wiele zagrożeń i decyzji, które mogły być postrzegane na nieko-
rzyść Instytutu: czy wolno i w imię czego — narażać zdrowie i życie ludzkie dla ratowa-
nia zwierzęcia, co by było, gdyby akcja ratunkowa się nie powiodła? 

W pierwszej, najbardziej znaczącej fazie kryzysu, wystąpiły także problemy treści
komunikatów wyrażanych przez poszczególnych członków załogi: inaczej całą sytu-
ację i swoją w niej rolę widział kapitan, inaczej oficer, który wyłowił psa, inaczej ofi-
cer wachtowy, który pierwszy zobaczył zwierzę. Wystąpiła ogromna trudność, jak
opanować sprzeczne komunikaty wychodzące z tego samego źródła. Jedynie wiel-
ka społeczna sympatia powodowała, że przyjmowano te sprzeczności łagodnie
i z sympatią. 

Przyjęto trzy bezwzględnie obowiązujące zasady komunikowania się z mediami: 
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4.  Szybkość — komunikacja proaktywna 24/24. 
5.  Transparentność — w pełnym tego słowa znaczeniu. 
6.  Komunikowanie takimi samymi kanałami, jakimi dziennikarze komunikowali się z In-

stytutem. 
Jedynie rygorystyczne ich przestrzeganie spowodowało, iż komunikacja, mimo wy-

mienionych utrudnień, była w zasadzie wzorowa. 

Przypisy
1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys, 15.11.2013 r.
2 http://www.merriam-webster.com/, 15.11.2013 r.
3 A. Łaszyn, Komunikacja kryzysowa [w:] Sztuka public relations. Z doświadczeń polskich praktyków, Wydawnictwo Związku

Firm Public Relations, Warszawa 2011, s. 161–170. 
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