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D¹¿¹c do ustalenia oferty us³ug monitoringu mediów w 

zakresie monitoringu internetu, przeprowadzono badania 

ankietowe na grupie firm, których g³ównym lub jedynym pro-

filem dzia³alności jest us³uga monitoringu mediów, odrzucaj¹c 

podmioty bêd¹ce pośrednikiem us³ug monitoringu. Bazê firm 

sporz¹dzono, opieraj¹c siê na ogólnodostêpnych informa-

cjach zawartych w prasie, radiu i telewizji oraz wykorzystuj¹c 

wyszukiwarki internetowe. Baza podmiotów wskazanych do 

badania objê³a 19 firm, do których przes³ana zosta³a ankieta. 

Otrzymano 17 zwrotów, z czego 3 zawiera³y informacjê o 

rezygnacji z udzia³u w ankiecie. Badanie przeprowadzono w 

okresie luty - marzec 2006 roku.

Obserwuj¹c ostatni rok w praktyce polskiego PR, mo¿na 

zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e „idzie ku lepszemu”. Temat 

monitoringu mediów, w tym internetu, na potrzeby dzia³añ 

public relations zaistnia³ - zdecydowanie czêściej pojawia siê w 

tematyce seminariów i konferencji, jest przedmiotem szkoleñ 

i badañ, budzi zainteresowanie akademików. Fakty te wska-

zuj¹ na zainteresowanie tematyk¹ monitoringu mediów. Rów-

nie¿ firmy świadcz¹ce takie us³ugi poszerzy³y zakres swych 

ofert, co mo¿e wynikaæ z potrzeb klientów, ich wiêkszej świa-

domości, rozwoju nowych instrumentów internet PR, a tak¿e 

konkurencji na rynku monitoringu mediów.

Oferta firm monitorujących media
Wśród badanych firm w 85,71 proc. przypadków oferta 

dotycz¹ca monitoringu mediów uwzglêdnia us³ugê monito-

ringu internetu, zaś pozosta³ych 14,29 proc. firm monito

ruje jedynie media tradycyjne. Badane firmy świadcz¹ 

us³ugi w zakresie monitoringu mediów tradycyjnych (prasa, 

radio, telewizja) od roku 1991, zaś w zakresie monito-

ringu sieci internet od roku 1999. Zwiêkszone zaintere-

sowanie rynku powoduje, ¿e rozwój firm monitoruj¹cych 

media tradycyjne i najnowsze jest ci¹g³y, co uwidoczni³o 

siê w wynikach badañ, poniewa¿ czêśæ badanych określi³a 

pocz¹tek swojej dzia³alności w omawianym zakresie w 

roku 2006. Jednocześnie z badañ wynika, ¿e najwiêkszy 

rozwój aktywności w zakresie monitoringu internetu na 

potrzeby public relations przypad³ na rok 2001.

Zakres us³ug w sferze monitoringu internetu na potrzeby PR 

oferowany przez firmy monitoringu dzia³aj¹ce na rynku pol-

skim jest bardzo szeroki. Wszystkie badane podmioty oferuj¹ 

monitoring informacji zawartych w portalach, wortalach, na 

stronach tematycznych, w serwisach informacyjnych oraz w 

serwisach internetowych gazet i czasopism (obserwacja obec-

ności firmy w mediach online). 91,67 proc. firm oferuje moni-
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Jeszcze kilka lat temu „monitoring internetu” oznacza³ analizê witryn oraz 
zasobów indeksowanych w wyszukiwarkach. Dziś pojêcie to sta³o siê o wiele 
bardziej obszerne – wiêkszośæ mediów tradycyjnych (prasa, radio i telewizja) 
ma swoje strony w sieci. Poza witrynami firmowymi istnieje te¿ wiele innych, 
które powinny byæ istotne dla firm – strony środowisk opiniotwórczych, 
organizacji konsumenckich, portali informacyjnych lub bran¿owych itp. 
Istotnymi instrumentami w internecie sta³y siê tak¿e fora, grupy i listy 
dyskusyjne, chaty czy blogi.
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toring informacji zawartych w serwisach internetowych sta-

cji radiowych, 83,33 proc. w serwisach internetowych stacji 

telewizyjnych. Po³owa badanych w zakresie swych us³ug pro-

wadzi monitoring informacji list, grup dyskusyjnych i forów, 

41,7 proc. monitoruje chaty, a co trzecia firma - blogi.

Decyduj¹c siê na monitoring internetu, warto pamiêtaæ, ¿e 

znacz¹cym elementem monitoringu s¹ nie tylko teksty, ale 

równie¿ grafika. Monitoruj¹c zasoby internetu indeksowane 

w wyszukiwarkach pod k¹tem grafiki, mo¿na sprawdziæ, czy 

nie pojawi³y siê w sieci elementy graficzne identyfikuj¹ce 

firmê, instytucjê, spo³ecznośæ czy osobê przedstawiaj¹ce j¹ 

w negatywnym świetle. Tak sformu³owane zadanie moni-

toringu mediów pod k¹tem elementów graficznych indek-

sowanych w zasobach wyszukiwarek realizuje 16,67 proc. 

badanych firm, natomiast pod k¹tem obecności tekstów 

– dwa na trzy przedsiêbiorstwa. Wszystkie ankietowane 

firmy prowadz¹ monitoring w oparciu o wyszukiwanie na 

podstawie s³ów kluczowych, a trzy czwarte z nich oferuje 

tak¿e wyszukiwanie kontekstowe.

Profil zleceniodawcy
Badania uwidoczni³y równie¿ znaczne dysproporcje w 

korzystaniu z us³ugi monitoringu internetu w zale¿ności od 

formy w³asności i liczebności firmy. Najczêściej wskazywa-

nymi odbiorcami us³ug okaza³y siê firmy o zasiêgu miêdzy-

narodowym maj¹ce siedzibê lub oddzia³ w Polsce (83,33 

proc.) oraz firmy zatrudniaj¹ce powy¿ej 500 pracowników 

dzia³aj¹ce jedynie w Polsce (75 proc.). Wśród podmiotów 

gospodarczych najrzadziej wskazywane by³y firmy zatrudnia-

j¹ce mniej ni¿ 10 pracowników i dzia³aj¹ce jedynie w Polsce 

(8,33 proc.).

Pod wzglêdem formy w³asności klientów firm monitoru-

j¹cych media najrzadziej z oferty monitoringu mediów na 

potrzeby PR korzystaj¹ podmioty reprezentuj¹ce w³as-

nośæ zagraniczn¹ (takiej odpowiedzi udzieli³o 44,44 proc. 

ankietowanych firm), w³asnośæ pañstwow¹ skarbu pañstwa 

(22,22 proc.) i w³asnośæ prywatn¹ (0 proc.). Równocześnie 

ankietowane firmy wśród podmiotów najczêściej zlecaj¹cych 

monitoring mediów wskaza³y podmioty w³asności zagranicz-

nej (33,33 proc.), w³asności prywatnej (22,22 proc.) oraz 

w³asności pañstwowej skarbu pañstwa (11,11 proc.). Taki 

rozk³ad odpowiedzi wskazywaæ mo¿e na „ukierunkowanie” 

firm monitoruj¹cych media na obs³ugê klientów konkretnych 

typów w³asności.

Zakres i forma prezentacji wyników
Analizy i raporty oferowane przez firmy monitoruj¹ce na 

¿yczenie klienta mog¹ zawieraæ: 

- datê ukazania siê, tytu³ prasowy, tytu³ publikacji oraz 

wskazanie autora (100 proc.),

-  wydźwiêk publikacji: pozytywny, negatywny, neutralny 

(100 proc.),

- podsumowania ilościowe przedstawione w formie gra-

ficznej lub tekstowej, z podzia³em na tematy lub wybrane 

kryteria: rodzaj tytu³ów prasowych, nazwiska dziennikarzy 

najczêściej poruszaj¹cych wybrane zagadnienia, liczba pub-

likacji o danej firmie oraz inne podsumowania ilościowe 

(91,67 proc.),

- podsumowania jakościowo-wizerunkowe z komentarzem, 

w rozbiciu na tematy lub wybrane kryteria pokazuj¹ce: 

wielkośæ publikacji, czêstotliwośæ wystêpowania informacji 

o danym zagadnieniu w poszczególnych tytu³ach oraz jej 

wydźwiêk (91,67 proc.),

- opis publikacji (91,67 proc.),

- rodzaj publikacji: pe³ne teksty, wzmianki, informacje 

(83,33 proc.).

Us³uga monitoringu na ¿¹danie klienta mo¿e byæ uzupe³-

niona o analizy i raporty (91,67 proc.), streszczenia, t³u-

maczenia, ocenê rodzaju i kontekstu informacji, natychmia-

stowe informowanie/dostarczanie przekazów negatywnych 

lub/i istotnych, grupowanie przekazów wedle określonych 

przez klienta za³o¿eñ, tworzenie odpowiednich zesta-

Wykres 1. Ocena skuteczności monitoringu internetu w porównaniu z monitoringiem mediów tradycyjnych 

w zarz¹dzaniu sytuacj¹ kryzysow¹ (dane w proc.)
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wieñ do umieszczenia na stronie internetowej (wszystkie 

wymienione mo¿liwości po 83,33 proc.) oraz szczegó³owy 

opis informacji (66,67 proc.).

Firmy monitoruj¹ce media udostêpniaj¹ w ró¿nych formach 

materia³y zgromadzone w wyniku monitoringu. Wszyst-

kie podmioty korzystaj¹ z opcji przesy³ania materia³ów 

poczt¹ elektroniczn¹ oraz z wykorzystaniem linków do 

wyszukanych informacji. Portale informacyjne udostêp-

niaj¹ce dane po zalogowaniu ma w swoich rozwi¹zaniach 

91,67 proc. ankietowanych podmiotów. Z przeprowadzo-

nych badañ wynika, ¿e stosowane jest tak¿e udostêpnia-

nie materia³ów w postaci p³yt CD (83,33 proc.), DVD 

(50 proc.) oraz wydruków wyszukanych informacji (66,67 

proc.).

Znaczenie monitoringu dla klientów
Przedmiotem badania by³a m.in. analiza znaczenia moni-

toringu mediów wśród klientów badanych firm. Z badañ 

wynika, ¿e najwa¿niejszy jest dla nich monitoring prasy (70 

proc.), nastêpnie internetu (30 proc.) oraz radia i telewizji 

(po 10 proc.). Szacuje siê, ¿e w najbli¿szych miesi¹cach 

wśród zleceniodawców monitoringu zainteresowanie prze-

gl¹dem prasy nie zmieni siê. Wzrośnie natomiast zaintere-

sowanie monitoringiem internetu (tak¿e do 70 proc.). Z 

kolei dwukrotnie wiêksze bêdzie zainteresowanie moni-

toringiem telewizji (20 proc.) i bez zmian - radiem (10 

proc.).

Monitoring sytuacji kryzysowej
Badanie dotyczy³o równie¿ kwestii zarz¹dzania sytuacj¹ kry-

zysow¹ - funkcji prewencyjnej i zarz¹dzania w kryzysie. W 

obu przypadkach 16,67 proc. respondentów wypowiedzia³o 

siê, ¿e nie jest im znane porównanie skuteczności monito-

ringu mediów tradycyjnych z monitoringiem internetu. Co 

ciekawe, znaczny odsetek badanych ocenia skutecznośæ 

monitoringu mediów tradycyjnych oraz internetu na porów-

nywalnym poziomie - w przypadku monitoringu w celach 

prewencyjnych zarz¹dzaniem sytuacj¹ kryzysow¹ odsetek 

ten wynosi 50 proc., natomiast w przypadku monitoringu w 

kryzysie – 41,67 proc. Porównuj¹c odsetek ankietowanych 

wyra¿aj¹cych swoje zdanie „za” i „przeciw” odnośnie do 

skuteczności monitoringu internetu, zdecydowanie wiêcej 

jest zwolenników (wykres 1).

Obszary monitorowane w internecie
Wed³ug firm monitoruj¹cych media najistotniejsze znacze-

nie ma monitoring informacji (patrz tabela 1): zawartych w 

portalach, wortalach, na stronach tematycznych i serwisach 

informacyjnych (66,67 proc.), zawartych w serwisach inter-

netowych gazet i czasopism (41,67 proc.), na listach dysku-

syjnych (41,67 proc.) i w grupach dyskusyjnych (50 proc.).

Jako mniej istotny wskazano monitoring informacji zawar-

tych w serwisach internetowych stacji radiowych oraz stacji 

telewizyjnych. W opinii firm zajmuj¹cych siê monitoringiem 

mediów prawie równomiernie roz³o¿y³y siê g³osy zwolenni-

ków i sceptyków monitoringu informacji na chatach, forach 

i blogach. Jest to istotny element odró¿niaj¹cy polski rynek 

dzia³añ PR od krajów Europy Zachodniej i Stanów Zjedno-

czonych, gdzie du¿e znaczenie przypisuje siê w³aśnie ana-

lizie wymienionych instrumentów internet PR, poniewa¿ 

stanowi¹ one źród³o informacji pierwotnej, pochodz¹cej od 

klienta (zadowolonego lub niezadowolonego), konkurencji, 

kontrahentów i pozosta³ych grup otoczenia. Mo¿na przy-

puszczaæ, ¿e wraz ze wzrostem zainteresowania wspomnia-

nymi instrumentami internetowymi przyjdzie tak¿e potrzeba 

ich pomiarów i oceny, wszak na przyk³ad blogi zyskuj¹ coraz 

wiêksz¹ popularnośæ wśród polskich polityków i mened¿e-

rów przedsiêbiorstw (wartości procentowe w tabeli 1). 

Analizuj¹c kwestiê prowadzenia monitoringu zasobów 

internetu indeksowanych w wyszukiwarkach pod k¹tem 

s³ów i fraz kluczowych oraz grafiki, firmy monitoruj¹ce 

media zdecydowane pierwszeñstwo przyznaj¹ opcji moni-

Tabela 1. Istotnośæ monitorowania poszczególnych obszarów w internecie (dane w proc.)



nauka

97 luty/marzec 2007

toringu ze wzglêdu na zawartośæ s³ów i fraz kluczowych. 

Warto jednak podkreśliæ du¿e znaczenie wyszukiwania ze 

wzglêdu na zawartośæ graficzn¹, poniewa¿ pozwala ono 

zapobiegaæ i przeciwdzia³aæ dzia³aniom polegaj¹cym miê-

dzy innymi na modyfikacji znaków firmowych, fotografii i 

innych elementów graficznych identyfikuj¹cych osoby pub-

liczne, firmy, instytucje czy partie polityczne, a poprzez 

ingerencje osób trzecich nios¹cych ze sob¹ pejoratywny 

komunikat.

Częstotliwość monitorowania danych 
obszarów
Ankietowane firmy monitoruj¹ce media określi³y tak¿e 

czêstotliwośæ monitorowania w internecie poszczególnych 

Tabela 2. Czêstotliwośæ monitorowania w internecie dla klientów poszczególnych 

obszarów (dane w proc.)
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obszarów. Z badañ wynika, ¿e bardzo czêsto realizowana 

jest us³uga monitoringu informacji zawartych w portalach, 

wortalach, na stronach tematycznych i w serwisach informa-

cyjnych (83,33 proc.) oraz informacji zawartych w serwisach 

internetowych gazet i czasopism (50 proc.). Uwagê zwraca 

znikome lub zerowe zainteresowanie klientów monitorin-

giem list i grup dyskusyjnych, chatów, forów internetowych 

oraz blogów (dok³adne dane – patrz tabela 2.) Równocześ-

nie 41,67 proc. firm bardzo czêsto monitoruje na zlecenie 

swoich klientów zasoby internetu indeksowane w wyszu-

kiwarkach pod k¹tem s³ów i fraz kluczowych, gdy w przy-

padku grafiki rzecz ma siê zgo³a odmiennie – blisko 60 proc. 

firm (58,33 proc.) nie świadczy takich us³ug, gdy¿ nie ma 

takich zleceñ.

41,67 proc. ankietowanych firm ocenia, ¿e dzia³ania monito-

ringu realizuje świadomie i na wysokim poziomie, pracuj¹c 

równocześnie nad udoskonaleniem swoich dzia³añ w sferze 

monitoringu internetu, gdy¿ dwie na trzy firmy zauwa¿aj¹ w 

tym zakresie pewne braki. Tylko 8,33 proc. firm przyznaje, 

¿e wiele rzeczy w sferze monitoringu internetu wykonuje 

intuicyjnie.

Co ciekawe, blisko 60 proc. ankietowanych firm zajmuj¹-

cych siê monitoringiem mediów (58,33 proc.) twierdzi, ¿e 

wśród ich klientów znajduj¹ siê równie¿ podmioty korzysta-

j¹ce jedynie z oferty monitoringu internetu - z pominiêciem 

mediów tradycyjnych, czyli prasy, radia i telewizji.

Podsumowanie
W raporcie zosta³y przedstawione wyniki badañ nad moni-

toringiem internetu na potrzeby dzia³añ public relations. 

Zaprezentowane wyniki pokazuj¹ ofertê w zakresie monito-

ringu internetu, wskazuj¹c równocześnie preferencje klien-

tów widziane z perspektywy us³ugodawców - firm moni-

toruj¹cych. Wyniki badañ wskazuj¹ tak¿e, ¿e monitoring 

zasobów sieci nabiera coraz wiêkszego znaczenia, daj¹c tym 

samym przedsiêbiorstwom źród³o informacji przydatnych 

w realizowaniu strategii PR. Szczególnie optymistyczne jest 

dostrze¿enie istotnej roli monitoringu internetu w zarz¹dza-

niu sytuacj¹ kryzysow¹ - pocz¹wszy od funkcji prewencyjnej, 

przez dzia³ania w kryzysie, a na analizie i wnioskach „po 

kryzysie” koñcz¹c.

Metodologia i realizacja badañ oraz ich opracowanie:

dr Monika Kaczmarek-Śliwińska 
mkaczmarek-sliwinska@wp.pl

Redakcja „Piar.pl” czeka na kontakt od naukowców, któ-

rzy chc¹ podzieliæ siê wynikami swoich badañ zwi¹zanych 

z tematyk¹ public relations na ³amach magazynu.

Autorka niniejszego opracowania zrealizowa³a rozprawê 

doktorsk¹ na temat „Internet jako narzêdzie public rela-

tions przedsiêbiorstw w okresie transformacji w Pol-

sce” (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu). Obecnie jest 

adiunktem na Wydziale Ekonomii i Zarz¹dzania Politech-

niki Koszaliñskiej.


