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- Niefrasobliwośæ w komentowaniu zawierana w raportach czy uprzyk-
rzaj¹ce piarow¹ codziennośæ pomijanie niektórych wycinków - wymie-
nia potkniêcia firm monitoruj¹cych media Wojciech Wê¿yk, dyrektor 
ds. PR Goldenegg, i zaraz dodaje - Oczywiście w skali kilkuset rekor-
dów miesiêcznie nie jest to k³opot 
dla zarz¹dzaj¹cego obszarem PR, 
ale mimo wszystko wp³ywa na dośæ 
krytyczn¹ opiniê o tych firmach.
Spośród najczêściej pope³nianych 
b³êdów wymieniana jest przede 
wszystkim nieterminowośæ. Raport 
z wycinkami z dzienników, by móg³ 
siê naprawdê przydaæ do dzia³añ 
reaktywnych, powinien czekaæ na piarowca w jego skrzynce najpóź-
niej o 9 rano w dniu wydania. - W ten sposób mo¿emy zareagowaæ na 
informacjê o kliencie czy w³asnej firmie, gdy jest ona jeszcze świe¿a. 
Czêsto jednak tak nie jest i informacja o potencjalnie istotnym arty-
kule dociera do piarowców dopiero po kilku dniach. W przypadku 
dzienników jest to czêsto musztarda po obiedzie – stwierdza Artur 
Kwiatkowski, senior account executive w Kinross + Render Ltd.
W parze z nieterminowości¹ idzie nieszczelnośæ. - Bardzo czêsto 
wycinki docieraj¹ z opóźnieniem, z regu³y kiedy ju¿ wiemy, gdzie i kiedy 
zaplanowana jest publikacja i sami j¹ wskazujemy – mówi Agnieszka 
Myśliñska z TBWA\PR. Podobne sytuacje ma Wojciech Wê¿yk. Niemal 
codziennie podsy³a firmie monitoruj¹cej media linki z prośb¹ o dodanie 
publikacji do zestawienia. Z kolei Jagienka Komorowska, PR manager 
w Sport Media Marketing, wspomina sytuacjê, z któr¹ do dziś wi¹¿e 
z³e wspomnienia. - Wyszuka³am kiedyś informacjê na portalu „Gazety 
Wyborczej” z Lublina o akcji, któr¹ prowadzi³am. Oczywiście monito-

ring tego nie znalaz³, wiêc poda³am im datê i 
poprosi³am o wycinek. Zosta³am jeszcze zga-
niona za b³êdne informowanie monitoringu o 
wycinku, którego nie ma. Okaza³o siê, ¿e na 
portalu zamieszczono informacjê o 20.00, ale 
dnia poprzedniego – opowiada Komorowska 
i dodaje ironicznie, ¿e teraz ju¿ zawsze pilnie 
patrzy na datê.
Inne przewinienia to z³e skadrowanie wycin-
ków czy ucinanie tytu³u, gdy ten na przyk³ad w 
ca³ości zajmuje dwie strony. Wad¹ jest tak¿e 
brak monitoringu ma³ych mediów lokalnych. 
- S¹ one pomijane lub firmy nie maj¹ mocy 
przerobowych, aby takie dzia³ania prowa-
dziæ - uwa¿a Magda Jakimiak, marketing & PR 
manager Agencji Reklamowej FRESH. Zdaniem 
Komorowskiej problem wydañ regionalnych, 
lokalnych i ró¿nych mutacji dzienników jest 
praktycznie nie do opanowania przez monito-
ring. - Nie ma szans, aby znaleziono wycinek 

np. z „Gazety Wyborczej” z 
Brodnicy (osobne strony), 
choæ monitoruj¹cy media 
reklamuje siê, ¿e ma go w 
ofercie. To jest walka z wia-
trakami – podsumowuje.

Web 2.0 na trójkę
Przed ponad trzema laty 

w wywiadzie dla eGov.pl Marek Woźniak 
powiedzia³, ¿e „monitorowanie grup dysku-
syjnych zyska³o za oceanem miano systemu 
wczesnego ostrzegania o sytuacji kryzysowej” 
(30.04.2004). W dobie Web 2.0, kiedy wiele 
akcji i dzia³añ jest dyskutowanych na blogach 
czy listach dyskusyjnych, nie dziwi fakt, ¿e 
tak¿e u nas piarowcy oczekuj¹ pe³nego wspar-
cia w przeszukiwaniu sieci. Zamiast tego nie-
rzadko, nawet na portalach informacyjnych, 
spotykaj¹ problemy z pozyskaniem interesu-
j¹cych ich artyku³ów, a sam internet okazuje 
siê byæ piêt¹ achillesow¹ bran¿y.
Zawieraj¹c umowê z firm¹ monitoruj¹c¹ 
media, oprócz samych hase³ do monitoringu 
na ogó³ podaje siê tak¿e dośæ szczegó³owe 
informacje na temat organizacji czy tematu, 
jaki ma obejmowaæ ta us³uga. Ma to s³u¿yæ 
unikniêciu pomy³ek. Poniewa¿ p³acimy nie 
tylko za ka¿dy wycinek, ale i za jakościow¹ 
analizê zawartości, takie sytuacje nie powinny 
siê zdarzaæ. 
Niestety, zdarzaj¹ siê. Wed³ug piarowców 
oko³o 10-30 proc. dostarczanych do nich 
wycinków zawiera wprawdzie jeden z wyra-
zów, które by³y poszukiwane, lecz nie s¹ one 
zwi¹zane z interesuj¹cym tematem. - Pomy³ki 
wynikaj¹ zwykle z b³êdów oprogramowania 
rozpoznaj¹cego tekst (OCR), które wyraz 

Monitoring 
skarg
Mimo ¿e firmy monitoruj¹ce media 
prześcigaj¹ siê w ofertach, wci¹¿ 
trudno im zaspokoiæ wymagania 
piarowej klienteli.

Matylda Setlak-̄ wirek, Setlak PR
Jakkolwiek firmy monitoruj¹ce media w Wielkiej 
Brytanii, czy jak je nazywaj¹ tutejsi piarowcy „clip-
ping agencies”, maj¹ trochê d³u¿sz¹ tradycjê ni¿ pol-
skie, pope³niaj¹ te same b³êdy, co ich polskie odpo-
wiedniki. Zdarza siê, ¿e du¿e publikacje poświêcone 
firmie, osobie lub organizacji zostaj¹ przeoczone. 
Z moich obserwacji wynika, ¿e na Wyspach czêś-
ciej zleca siê takim firmom monitoring internetu, 
zw³aszcza blogów oraz radia i telewizji. W Polsce 
dominuje monitoring prasy drukowanej.

Spośród najczęściej 

popełnianych błędów 

wymieniana jest przede 

wszystkim nieterminowość
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podobny do np. nazwy firmy interpretuje jako 
j¹ sam¹ – wyjaśnia Artur Kwiatkowski.
Rozwi¹zanie problemu proponuje Sebastian 
Hejnowski, dyrektor zarz¹dzaj¹cy w Ciszewski 
PR. - Oczekiwa³bym, ¿e oprócz automatycz-
nych mechanizmów firmy zaanga¿uj¹ w prze-
szukiwanie internetu równie¿ swoich pracow-
ników – mówi Hejnowski.
Swój sposób na internet zdradza Kwiatkowski. 
Szczególnie mo¿e byæ on przydatny, kiedy klient 
nie chce p³aciæ za us³ugê monitoringu mediów w 
sieci. - W takich przypadkach polecam – i sam 
u¿ywam – us³ugê Google Alerts, która wprawdzie 
nie jest doskona³a, ale nic nie kosztuje – mówi.

Nieuzasadnione uwagi
Spytaliśmy firmy monitoruj¹ce media, jak oceniaj¹ 
pojawiaj¹ce siê zarzuty. Mo¿na odnieśæ wra¿enie, 
¿e problemy z monitoringiem to wymys³ piarow-
ców. Wprawdzie Jan Rurañski z eprasa.com przy-
znaje, ¿e przeszukiwanie internetu to jak szukanie 
ig³y w stogu siana, a Sebastian Bykowski z PRESS-
SERVICE Monitoring Mediów zwraca uwagê na 
wci¹¿ zmieniaj¹ce siê liczby podserwisów, mody-
fikacje niektórych podstron, które powoduj¹, ¿e 
system pomija takie adresy itd., jednak przedsta-
wiciele press clippingu oceniaj¹, ¿e przyczyn¹ nie-
doci¹gniêæ jest nie tylko ró¿norodnośæ internetu 
i jego zmiennośæ, ale tak¿e sami klienci. - Nie 
wszyscy potrafi¹ poprawnie sformu³owaæ zapy-
tania – mówi Rurañski. Ten motyw powraca w 
wypowiedziach równie¿ innych firm. Olga Kamiñ-
ska, specjalistka public relations w NetSprint.pl, 
zwraca tak¿e uwagê na koniecznośæ dok³adnego 
sprawdzenia listy monitorowanych stron www. 
- Jeśli zdarza siê, ¿e dany artyku³ nie zosta³ zaci¹g-
niêty przez aplikacjê, nie jest to b³¹d w indekso-
waniu serwisu. Wynika to z faktu, ¿e dany serwis 
nie znajdowa³ siê na liście monitorowanych przez 
nas źróde³ – t³umaczy Kamiñska. Na szczêście 
tê mo¿na modyfikowaæ 
podczas wspó³pracy, na 
przyk³ad o istotne serwisy 
specjalistyczne - mówi¹ 
pozostali.
Z kolei na pytanie o poja-
wiaj¹ce siê reklamacje 
Katarzyna Ewert z Insty-
tutu Monitorowania Mediów zauwa¿a, ¿e czêsto 
okazuje siê, ¿e uwagi s¹ nieuzasadnione. - Zwykle 
dotycz¹ materia³ów z niszowych stron, których 
nie monitorujemy lub materia³ów sprzed okresu 
rozpoczêcia świadczenia us³ugi – zauwa¿a Ewert. 
Twierdzi te¿, ¿e sytuacje, kiedy klienci podsy-
³aj¹ linki do publikacji czy zg³aszaj¹ artyku³y „nie 
wykryte” zdarzaj¹ siê „bardzo rzadko”. Odnosi 
siê wra¿enie, ¿e piarowcy naprawdê lubi¹ sobie 
ponarzekaæ.

Koncert życzeń
Pomimo zastrze¿eñ wszyscy podkreślaj¹, ¿e wspó³praca z firmami moni-
toruj¹cymi media jest dla agencji PR spraw¹ kluczow¹, a same podmioty 
s¹ traktowane przez piarowców jako partnerzy strategiczni. - Przez lata 
prowadziliśmy monitoring mediów we w³asnym zakresie, lecz firmy w tym 
wyspecjalizowane osi¹gnê³y tak wysoki poziom, ¿e zamknêliśmy w³asny 
dzia³ – wspomina Sebastian Hejnowski.
Warto, ¿eby firmy monitoruj¹ce media bardziej wczyta³y siê w listê ¿yczeñ 
swoich klientów, tym bardziej ¿e jest to lista wcale nie wygórowana. 
- Potrzebna jest informacja o numerze strony. Wiadomo na przyk³ad, ¿e 
prawe (nieparzyste) strony czyta wiêcej osób ni¿ lewe (parzyste). Warto 
te¿ wiedzieæ, czy do artyku³u do³¹czona jest ilustracja – to równie¿ wp³ywa 
znacz¹co na czytelnictwo – wylicza Artur Kwiatkowski. Te us³ugi s¹ jednak 
mo¿liwe do pozyskania. Podobnie jak informacje o dniu tygodnia, w którym 
ukaza³a siê publikacja (choæ rzadko), liczbie egzemplarzy danego wydania 
i charakterze przekazu. - Przyda³by siê równie¿ miniranking w przypadku 
mediów lokalnych, wskazuj¹cy na przyk³ad ranking piêciu pierwszych gazet 
w regionie – podpowiada Wojciech Wê¿yk. Podobne oczekiwania ma Woj-
ciech Zalewski, rzecznik prasowy WSL. Jednocześnie proponuje nowe roz-

wi¹zania. - Bardzo dobrym pomys³em 
nowej us³ugi jest kompleksowa baza 
mediów po³¹czona z systemem pozwa-
laj¹cym na integracjê kontaktów z infor-
macj¹ prasow¹ i wysy³aj¹cym informacjê 
spersonalizowan¹ – mówi Zalewski.

Wygl¹da na to, ¿e w tym codziennym 
starciu ka¿da ze stron ma swoje racje. Mo¿na odnieśæ wra¿enie, ¿e tak 
jak firmy monitoruj¹ce media broni¹ zaciekle swoich, wskazuj¹c na mo¿-
liwe niedoci¹gniêcia po stronie klientów, tak te¿ piarowcy nie oddaj¹ 
pola walki, doszukuj¹c siê b³êdów jedynie po drugiej stronie. ¯adnej 
z nich nie zaszkodzi³oby pewnie ws³uchanie siê w racje drugiej, jednak 
aby je us³yszeæ, trzeba najpierw zacz¹æ s³uchaæ. Tym bardziej ¿e maria¿ 
wydaje siê przysz³ościowy.

Magdalena Czarnecka 

Można odnieść 

wrażenie, że problemy z 

monitoringiem to wymysł 

piarowców

Artur Kwiatkowski, senior 
account executive, Kinross + 
Render Ltd
Jedna z firm oferuj¹cych serwis 
monitoringu w Wielkiej Brytanii 
daje swoim klientom ma³y bonus 
– co pi¹tek rozsy³a im listê dzien-
nikarzy pe³ni¹cych w redakcjach 
krajowych dzienników niedzielny 
dy¿ur. Dopiero niedawno przeko-
na³em siê, jak przydatne s¹ te infor-
macje. Jeden z naszych klientów 
mia³ sytuacjê, która potencjalnie 
mog³a przekszta³ciæ siê w olbrzymi kryzys, wszystko dzia³o siê pod-
czas weekendu. Gdyby tak siê sta³o, brak wiedzy o tym, z kim nale¿y 
rozmawiaæ sparali¿owa³by jakiekolwiek dzia³ania z naszej strony. 
Na szczêście tym razem wszystko skoñczy³o siê szczêśliwie.
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