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CO TO JEST? 

HOLDING STATEMENT 

Holding Statement (HS) to napisany

zawczasu szkic oświadczenia lub

komunikatu prasowego przedstawiający

najważniejsze informacje i stanowisko danej

organizacji w sprawie zaistniałej sytuacji

kryzysowej.  

- http://www.alertmedia.pl

JEŚLI CHCESZ POKOJU, GOTUJ SIĘ DO WOJNY -  

TYTUS LIWIUSZ.  
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KRYZYS I CO DALEJ? 

W momencie wystąpienia kryzysu w Twojej firmie 

– masz maksymalnie 60 minut na to, aby wydać 

oświadczenie dla mediów i najważniejszych 

interesariuszy, zanim zaczniesz tracić 

wiarygodność. To bardzo mało czasu na 

omówienie wszystkich aspektów kryzysu, 

zastanowienie się, jak powinna wyglądać notatka 

medialna i o czym mamy w niej powiedzieć. 

Jedynym sposobem na szybkie i wiarygodne 

oświadczenie jest przygotowanie holding 

statement z wyprzedzeniem, z pustymi polami, tak, 

aby wypełnić tylko szczegóły incydentu. 

Niezależnie od rodzaju kryzysu, dziennikarze 

zawsze będą chcieli wiedzieć to samo: kto? Co? 

Kiedy? Gdzie? Czemu? W jaki sposób? Co dalej? 

30 MINUT 

TYLE MASZ CZASU NA 

USTALENIE PRIORYTETÓW

60 MINUT 

TYLE MASZ CZASU NA WYDANIE 

OŚWIADCZENIA DLA MEDIÓW

120 MINUT 

NA PRZYGOTOWANIE

KOMUNIKACJI KRYZYSOWEJ 
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HOLDING STATEMENT 

NAJWAŻNIEJSZE 

PYTANIA

01

Niezależnie od rodzaju kryzysu, z jakim

się borykasz, dziennikarze zawsze będą

chcieli wiedzieć to samo:

Co się wydarzyło?

02 Gdzie miało miejsce?

03 Kiedy wystąpiło?

04 Kogo dotyczy?  Kto ucierpiał?

05 Dlaczego i jak do tego doszło?

06 Co dalej? Jakie działania podejmie organizacja? 
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CO MUSI SIĘ ZNALEŹĆ W 

HOLDING STATEMENTS? 

O CZYM PISZEMY 

Nagłówek

Data i czas

Lokalizacja incydentu

Podstawowe szczegóły, które

zostały potwierdzone

Działania podejmowane przez

Twoją organizację, które

zamierzasz upublicznić

Wyrazy współczucia lub empatii

(jeśli dotyczy)

Szczegółowe informacje na temat

dalszych aktualizacji

Dane kontaktowe
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CO NIE MOŻE SIĘ POJAWIĆ W 

HOLDING STATEMENTS? 

O CZYM NIE PISZEMY 

o niepotwierdzonych lub 

niepewnych szczegółach

o spekulacjach

o plotkach

o podziale winy za kryzys

o imionach, nazwiskach ofiar w

przypadku śmierci
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KOMUNIKACJA KRYZYSOWA

CHECK LISTA 

KŁAMSTWO POTRAFI PRZEBYĆ PÓŁ DROGI WOKÓŁ ŚWIATA  

W CZASIE, KIEDY PRAWDA DOPIERO WKŁADA BUTY -  

MARK TWAIN  

1.Najważniejszy jest człowiek – pamiętaj o sprawdzeniu kto ucierpiał w wyniku kryzysu i komu możesz 

 pomóc. 

2. Pośpiesz się i wykorzystaj wszystkie możliwe media - czas jest najważniejszy. Użyj wszystkich 

dostępnych kanałów komunikacji, aby przekazać wiadomość szerszej publiczności i 

2. Wyraź współczucie dla tego, co się wydarzyło. Brak zainteresowania sprawia, że   wydajesz się 

niewrażliwy, nieuprzejmy i samolubny. Powiedz, że robisz wszystko,  aby zmniejszyć ryzyko kolejnego 

incydentu. 

3. Sprawdź wszystkie fakty przed wydaniem oświadczenia.  

4. Pisz prosto i jasno - oświadczenie musi być zwięzłe i napisane jasnym, prostym językiem. Nie używaj 

żargonu. Wyjaśnij zrozumiale wszystkie kwestie techniczne 

5. Bądź terminowy -  określ kiedy ponownie zajmiesz się mediami i jak media mogą skontaktować się z 

organizacją, aby uzyskać więcej informacji. Powiedz, czy i kiedy rzecznicy firmy, będą dostępni, aby 

odpowiedzieć na pytania i wątpliwości. 

6. Wyznacz jednego rzecznika -  nie pozwalaj nikomu innemu rozmawiać z mediami lub kimkolwiek spoza 

organizacji. 
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HOLDING STATEMENT  

PRZYKŁAD

Informujemy, że dziś w [dokładne miejsce ] o godzinie [dokładny czas ] doszło do [krótki, ogólny opis 

wydarzenia]. 

Do tej pory ustaliliśmy, że [kogo dotyczy kryzys? Ile osób ucierpiało? Jakie są ewentualne obrażenia? 

Dlaczego i jak do tego doszło? Jakie działania prowadzone są na miejscu zdarzenia? Jakie służby zostały 

poinformowane? ] 

Jesteśmy głęboko poruszeni zaistniałą sytuacją i podjęliśmy zdecydowane działania w celu wyjaśnienia 

okoliczności tego incydentu [co dalej firma zamierza robić? Jak pomóc i jakie działania zabezpieczające 

przedsięwziąć? ] 

Jesteśmy w stałym kontakcie z [poszkodowanym i jego rodziną / z lekarzem opiekującym się 

poszkodowanymi, służbami ratowniczymi, organami kontrolnymi]. 

Informacji w tej sprawie udziela [imię i nazwisko osoby upoważnionej ]  Wszystkie komunikaty dotyczące tej 

sprawy będziemy publikować na [dokładne miejsce: strona www, profil Facebook]. Kolejny oficjalny komunikat 

przedstawimy o godzinie… 

Kontakt: 

[NAZWA FIRMY], 

[TYTUŁ] 

[TELEFON] 

[EMAIL]

Oświadczenie 

 

Do natychmiastowej publikacji 

 

[INCYDENT/WYDARZENIE] W [NAZWA FIRMY]

[osoba kontaktowa: adres email, numer telefonu, messenger] 
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HOLDING STATEMENT 

PODSUMOWANIE

Pierwsze oświadczenie - informuje media i interesariuszy o tym, co firma wie w danym momencie, jakie 

działania podejmuje i jak można się skontaktować w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji. 

W holding statement organizacja wykazuje empatię, zrozumienie i chęć pomocy. Nigdy nie uchyla się od 

odpowiedzialności za popełnione błędy. 

Kolejny komunikat będzie zawierał już więcej szczegółów, ale pierwszy jest niezmiernie ważny bo pozwoli 

nam wykazać, że kontrolujemy sytuację i jesteśmy wiarygodni. 

Pamiętaj 

W ciągu pierwszych 60 minut najważniejsze jest wysłanie 

wiadomości zawierającej trzy przesłanki:

   Jesteśmy wiarygodni

   Kontrolujemy sytuację

   Pomagamy i współczujemy poszkodowanym


