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Ba da nia pu blic re la tions

AN NA MIOTK

Wy dział Dzien ni kar stwa i Na uk Po li tycz nych 
Uni wer sty tet War szaw ski

Jak mie rzyć efek tyw ność dzia łań pu blic re la tions

Wpro wa dze nie

Przed pu blic re la tions w Pol sce sto ją w naj bliż szym cza sie dwa głów ne
wy zwa nia. Pierw sze wy zwa nie to in ten syw ny roz wój in ter ne tu, któ ry wy mu -
sza no wy, bez po śred ni spo sób ko mu ni ko wa nia się, co z ko lei prze kła da się
na roz wój no wych na rzę dzi i tech nik pu blic re la tion s1. Dru gie na to miast to do -
star cze nie mie rzal nych efek tów dzia łań pu blic re la tions w od po wie dzi na wy -
mo gi biz ne su, któ ry ko rzy sta (bądź roz wa ża sko rzy sta nie) z te go ty pu usłu g2.
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1 Bar dziej szcze gó ło wo au tor ka ni niej sze go tek stu pi sa ła o tym w ar ty ku le „Wy zwa nia
pu blic re la tions w do bie usie cio wio nej go spo dar ki i sie cio we go spo łe czeń stwa”, za miesz czo -
nym w pra cy zbio ro wej Pu blic re la tions. Spo łecz ne wy zwa nia pod red. Je rze go Olędz kie go,
War sza wa 2008, s. 103–114.

2 Jed ną z głów nych prze szkód w upo wszech nia niu się pu blic re la tions jest brak wia ry god -
nych mier ni ków, po zwa la ją cych oce nić sku tecz ność dzia łań prak ty ków PR. (Ra port In sty tu tu
Ba dań nad Go spo dar ką Ryn ko wą, „Pu blic Re la tions w pol skiej go spo dar ce”, li sto pad 2004.) 



Po wo du je to wzrost za in te re so wa nia ba da nia mi pro wa dzo ny mi dla pu blic
re la tions, co z ko lei wpły wa na roz wój teo rii tej dzie dzi ny, a osta tecz nie
na dal sze, stop nio we unau ko wie nie tej dzie dzi ny wie dzy. Te trzy ele men ty są
ze so bą sil nie po łą czo ne, gdyż in ter net do star czył naj więk szej licz by kon -
kret nych i mie rzal nych wskaź ni ków efek tyw no ści dzia łań pu blic re la tion s3,
z ko lei na cisk na mie rzal ne efek ty po wo du je co raz częst sze sto so wa nie ba -
dań i ich dal szy roz wój, na to miast zwe ry fi ko wa ne za po mo cą ba dań te zy bu -
du ją zrę by pu blic re la tions ja ko na uki.

Jed nak to wła śnie brak wia ry god nych mier ni ków jest jed ną z ba rier roz -
wo ju pu blic re la tions w Pol sce. Or ga ni za cje, któ re roz wa ża ją wdro że nie pro -
gra mu pu blic re la tions za po mo cą per so ne lu wła sne go lub też zle ce nie tych
dzia łań agen cji pu blic re la tions, czę sto nie wie dzą, cze go tak na praw dę mo -
gą się spo dzie wać po re ali za cji tych dzia łań. Pa nu je po tocz ne prze ko na nie,
że war to sko rzy stać z usług spe cja li sty pu blic re la tions, bo wszy scy in ni już
to ro bią i że na pew no się opła ci, cho ciaż do koń ca nie wia do mo, jak to dzia -
ła. Zda rza się, że po za koń cze niu re ali za cji dzia łań po ja wia się roz cza ro wa -
nie, gdyż w ze sta wie niu z du żym bu dże tem książ ka wy cin ków pra so wych
nie pre zen tu je się szcze gól nie oka za le, mi mo iż na po cząt ku sto so wa nia
dzia łań PR wy da wa ło się, że fir ma bę dzie obec na we wszyst kich naj po czyt -
niej szych cza so pi smach biz ne so wych, au dy cjach ra dio wych i bę dzie re gu -
lar nie za pra sza na do te le wi zji. Choć by po to, aby ure al nić ocze ki wa nia wo -
bec spe cja li stów ds. PR, ko niecz na jest edu ka cja sa mej bran ży PR pod ką tem
po mia ru, tak aby póź niej moż na by ło prze ka zy wać wie dzę przed sta wi cie lom
firm za ma wia ją cym te go ro dza ju usłu gi. 

Mie rzal ność efek tów dzia łań pu blic re la tions

Efek ty dzia łań PR są jak naj bar dziej mie rzal ne, jed nak pierw szym wa -
run kiem ich mie rzal no ści jest przy ję cie za ło że nia, że chce my je mie rzyć, już
pod czas pla no wa nia tych dzia łań. Na tym za ło że niu opie ra ją się zresz tą dwa
współ cze sne mo de le pro wa dze nia dzia łań PR, RA CE (Re se arch Ac tion Eva -
lu ation) i RO SIE (Re se arch Ob jec ti ves Stra te gy Im ple men ta tion Eva lu -
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3 „In ter net to naj bar dziej mie rzal ne me dium ze wszyst kich wy na le zio nych do tej po ry”,
jak stwier dza Do mi nik Ka znow ski. Źró dło: Ka znow ski D., No wy mar ke ting w in ter ne cie,
2007, s. 96.



ation). Po miar wstęp ny, ana li za sy tu acji wyj ścio wej za wie ra ją ca kon kret ne
da ne licz bo we, któ rych zmia nę bę dzie moż na od no to wać po prze pro wa dze -
niu kam pa nii PR, są in te gral ny mi skła do wy mi tych mo de li. 

Dla te go, je śli chce my mie rzyć efek ty dzia łań pu blic re la tions, po win ni -
śmy za cząć od stwo rze nia stra te gii pu blic re la tions, we dług któ rej re ali zo wa -
ne bę dą dzia ła nia ko mu ni ka cyj ne or ga ni za cji. Skła da się on z: 

a) Ana li zy wstęp nej sy tu acji ko mu ni ka cyj nej or ga ni za cji w da nym mo -
men cie, wraz z pod su mo wa niem do tych cza so wych dzia łań, na przy kład
wy ni ki do tych cza so wych ba dań, ana li za tre ści pu bli ka cji pra so wych
z ostat nie go ro ku, in for ma cje ze bra ne od osób od po wie dzial nych za dzia ła -
nia ko mu ni ka cyj ne itd., a tak że ana li za oto cze nia i kon ku ren cji. Ana li za po -
win na być spi sa na w for mie za le ceń dla przy szłych dzia łań ko mu ni ka cyj -
nych;

b) Stra te gii dzia łań ko mu ni ka cyj nych, któ ra mu si wy ni kać z przy ję -
tych ce lów biz ne so wych or ga ni za cji, mu si być kie ro wa na do do kład nie okre -
ślo nych (pro fi le so cjo de mo gra ficz ne) grup do ce lo wych, za wie rać krót ką,
ogól ną cha rak te ry sty kę dzia łań oraz klu czo we prze ka zy, ja ki mi po win na się
po słu gi wać or ga ni za cja w swo jej ko mu ni ka cji, na przy kład „czo ło wa fir ma
ryn ku ERP dla ma łych i śred nich przed się biorstw”.

c) Tak ty ki dzia łań, wy ni ka ją cej z przy ję tej stra te gii i za wie ra ją cej wy li -
cze nie po szcze gól nych dzia łań (na rzę dzi) pu blic re la tions, któ re ma ją zo stać
za sto so wa ne w trak cie re ali za cji pro gra mu, wraz z har mo no gra mem oraz bu -
dże tem.

d) Spo so bu oce ny re ali za cji pro gra mu – czy li wszel kich mier ni ków,
któ re po ka żą nam, na ile osią gnę li śmy za ło żo ne ce le.

Bez do głęb nej ana li zy wyj ścio wej, z któ rej (oraz z ce lu biz ne so we go
przed sta wio ne go przez or ga ni za cję) wy nik ną na stęp nie ce le ko mu ni ka cyj ne,
stra te gia, klu czo we prze ka zy oraz na rzę dzia (tak ty ka), po miar efek tów dzia -
łań pu blic re la tions bę dzie bar dzo trud ny do prze pro wa dze nia.

Dru gim wa run kiem po mia ru jest ta kie zde fi nio wa nie ce lów ko mu ni ka -
cyj nych w stra te gii PR, aby by ły one mie rzal ne. Przy kła do wo – pro du cent
obu wia spor to we go dys po nu je ba da nia mi, któ re po ka zu ją, że świa do mość
je go mar ki w gru pie mło dzie ży kształ tu je się na po zio mie 60%. Stąd cel ko -
mu ni ka cyj ny mógł by za ło żyć „wzrost świa do mo ści mar ki obu wia z 60%
do 75%”. In ne ta kie przy kła dy to: „po pra wie nie roz po zna wal no ści mar ki
ban ku X w gru pie po sia da czy kont oso bi stych w wie ku 18–25 lat”. „Zwięk -
sze nie licz by dzie ci w wie ku 7–10 lat wśród uczest ni ków kur sów ta necz nych

163



na szej szko ły”, „Zwięk sze nie od set ka tu ry stów kra jo wych od wie dza ją cych
na sze mia sto z 50% do 70%”. 

Sto so wa ne przez pu blic re la tions me to dy po mia ru efek tów w zna ko mi tej
więk szo ści wy wo dzą się z me to do lo gii na uk spo łecz nych, jak na przy kład
ba da nia kwe stio na riu szo we, zo gni sko wa ne wy wia dy gru po we, po głę bio ne
wy wia dy in dy wi du al ne, ana li za tre ści, ana li za da nych wtór nych (na przy -
kład ze sta wie nia ze sta ty styk in ter ne to wych). Część sto so wa nych me tod ba -
daw czych wy wo dzi się rów nież z na uk o ko mu ni ka cji, jak na przy kład ana -
li za czy tel no ści tek stu czy ba da nia czy tel nic twa/oglą dal no ści/słu chal no ści
me diów. In ne, jak na przy kład ekwi wa lent re kla mo wy, ma ją swo je źró dło
w ba da niach mar ke tin go wych. 

Wy mie nio ne me to dy efek tyw no ści dzia łań pu blic re la tions po win ny od -
no sić się do po szcze gól nych wy bra nych przez nas na rzę dzi. Czy w przy pad -
ku na szych klien tów hur to wych wy star czy an kie ta wrę cza na przez przed sta -
wi cie la han dlo we go? Czy do ba dań pra cow ni czych war to mo że za trud nić
fir mę ze wnętrz ną, któ ra prze pro wa dzi ba da nie son da żo we dro gą on li ne?
Czy co do me diów wy star czy nam ana li za tre ści wy cin ków pra so wych, czy
mo że le piej by ło by spo ty kać się z dzien ni ka rza mi i prze pro wa dzać z ni mi
coś w ro dza ju wy wia dów po głę bio nych? Czy wśród na szej gru py do ce lo wej
war to mo że prze pro wa dzić ba da nia fo ku so we, bo ma my ta ką moż li wość?
Czy po tra fi my ob słu gi wać sta ty sty ki in ter ne to we, aby móc stwier dzić, ja ka
jest efek tyw ność dzia łań pu blic re la tions pro wa dzo nych w in ter ne cie? Wy -
bie ra jąc na rzę dzie pu blic re la tions, trze ba od ra zu mieć na uwa dze spo sób
spraw dze nia je go efek tyw no ści.

Co na to miast mo że nam po ka zać, że dzia ła nia pu blic re la tions są efek tyw -
ne? Wskaź ni ki to mię dzy in ny mi zmia ny po strze ga nia mar ki, pro duk tu czy
też fir my, zmia na ich wi ze run ku, wzrost roz po zna wal no ści, któ re to da ne je -
ste śmy w sta nie uzy skać dzię ki ba da niom. Wzrost za in te re so wa nia dzien ni -
ka rzy fir mą – o tym po wie nam licz ba dzien ni ka rzy, któ rzy sa mo dziel nie
skon tak to wa li się z fir mą, wzrost licz by pu bli ka cji w pra sie, zmia na ja ko ści
pu bli ka cji czy też ich wy dźwię ku. Wzrost za in te re so wa nia fir mą po ten cjal -
nych klien tów – zwięk szo na ilość za py tań ofer to wych, wzrost sprze da ży4,
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4 W Sta nach Zjed no czo nych opra co wa no na wet wskaź nik Sha re of Di scus sion, któ ry po -
ka zu je ko re la cję mie dzy ilo ścią pu bli ka cji pra so wych na te mat fir my oraz jej kon ku ren tów
i wy ni ka mi sprze da ży pro duk tu da nej fir my. Wię cej in for ma cji w ma te ria le eks perc kim An -
ge li Jef frey „Cor re la ting Out puts to Out co mes”, http://www.vmsin fo.com.



więk sza oglą dal ność stro ny in ter ne to wej (a je śli fir ma po sia da for mu la rze
in ter ne to we do skła da nia za mó wień – więk sza ilość wejść prze kła da ją ca się
na wy sył kę za mó wie nia i do ko na nie płat no ści), zwięk szo na ilość ko re spon -
den cji przy cho dzą cej do fir my. W przy pad ku na rzę dzi ko mu ni ka cji we -
wnętrz nej wskaź ni kiem mo że być mniej sza ro ta cja pra cow ni ków, więk sze
za do wo le nie z pra cy, mniej sza ilość ab sen cji cho ro bo wych. To tyl ko wy bra -
ne przy kła dy, kon stru ując pro gram pu blic re la tions i wy bie ra jąc na rzę dzia
dzia łań pu blic re la tions, war to od ra zu mieć na uwa dze, co po ka że nam, że
dzia ła nia pu blic re la tions od nio sły sku tek i ja ką me to dą ba daw czą moż na to
spraw dzić.

Mo ment do ko ny wa nia po mia ru efek tów dzia łań pu blic re la tions

Wskaź ni ki te moż na za ob ser wo wać na róż nych eta pach pro ce su pu blic
re la tions. In ny mi sło wy, efek ty dzia łań pu blic re la tions moż na mie rzyć nie
tyl ko po za koń cze niu re ali za cji dzia łań pu blic re la tions, ale już w trak cie ich
re ali za cji. Ja kie są to efek ty i kie dy moż na do ko ny wać ich po mia ru, pre cy -
zu ją tak zwa ne mo de le po mia ru efek tów dzia łań pu blic re la tions. Jest ich
łącz nie pięć, cho ciaż ostat nio po ja wi ła się szó sta, dość cie ka wa pro po zy cja. 

Naj wcze śniej po wsta łe trzy mo de le po mia ru efek tów dzia łań pu blic re la -
tions, mo de le Cu tli pa, Mac na ma ry i Li den man na, są do sie bie dość po dob -
ne. Głów na róż ni ca po mię dzy ni mi po le ga na in nym przy po rząd ko wa niu
kon kret nych efek tów do po szcze gól nych eta pów dzia łań. Po nad to w mo de -
lu Lin den man na, w prze ci wień stwie do mo de li Cu tli pa i Mac na ma ry nie jest
oce nia ny etap pla no wa nia (oce na stra te gii, do bo ru me diów, czy tel no ści
i zro zu mia ło ści prze ka zu). 

Źró dło: Szy mań ska A., „Pu blic re la tions w sys te mie zin te gro wa nej ko mu ni ka cji
mar ke tin go wej”

165

MODEL CUTLIPA MODEL 
MACNAMARY 

MODEL
LINDEMANNA 

Preparation (przygotowanie) Inputs (wkład) Outputs (produkcja) 

Implementation (wdrożenie) Outputs (produkcja) Outgrowths (osiągnięcia) 

Impact (wpływ) Results (rezultaty) Outcomes (następstwa)



Po nie waż mo de le te oka za ły się na der skom pli ko wa ne, w 1995 ro ku po -
wsta ły dwa ko lej ne, za pro po no wa ne przez Wat so na. Pierw szy z tych mo de -
li, mo del jed no kie run ko wy, to mo del na der czę sto sto so wa ny w agen cjach
PR: po miar spro wa dza się w za sa dzie do ana li zy me diów i re ak cji grup do -
ce lo wych i na tej pod sta wie po dej mo wa na jest de cy zja o kon ty nu acji lub za -
koń cze niu da nej kam pa nii. Nie ma tu taj ele men tów sprzę że nia zwrot ne go,
czy li dal szej mo dy fi ka cji dzia łań ko mu ni ka cyj nych pod ką tem szcze gó ło -
wych in for ma cji uzy ska nych z grup do ce lo wych. Ele men tem wyj ścio wym
dru gie go mo de lu Wat so na, mo de lu kon ty nu acji, są ba da nia, któ re wa run ku -
ją na stęp nie przy go to wa nie – w opar ciu o wy zna czo ne ce le – stra te gii pu blic
re la tions oraz tak ty ki dzia łań. Po ich wdro że niu ich efek ty są ana li zo wa ne
i oce nia ne (za rów no w spo sób for mal ny, jak i nie for mal ny), a na tej pod sta -
wie za pa da na stęp nie de cy zja o kon ty nu acji lub za koń cze niu kon kret ne go
pro gra mu dzia łań pu blic re la tions. 

Naj now szą pro po zy cją jest mo del Do na Bar tho lo me w5, któ ry nie co ina czej
niż po przed ni cy na zy wa po szcze gól ne eta py ob ser wa cji efek tów dzia łań pu blic
re la tions i ina czej roz dzie la po mię dzy ni mi po szcze gól ne wskaź ni ki. Wskaź ni -
ki przy pi sa ne do eta pu eks po zy cji od po wia da ją na py ta nie, do ja kie go stop nia
wy eks po no wa li śmy po szcze gól ne wskaź ni ki, wskaź ni ki z eta pu wpływ in for -
mu ją, do ja kie go stop nia ta eks po zy cja wpły nę ła na od biór i po sta wy, na to miast
etap dzia ła nia wska zu je, ja kie kon kret ne czyn no ści pod ję ły gru py do ce lo we.

Źró dło: Bar tho lo mew D., „Let’s put out puts, out ta ke and out co mes in the outho use”
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5 Źró dło: Bar tho lo mew D., „Let’s put out puts, out ta ke and out co mes in the outho use”,
http://me tric sman.word press.com/2007/11/01/lets -put -out puts -out ta kes -and -out co mes -in -the -
-outho use/. 

EKSPOZYCJA
(EXPOSURE)

WPŁYW 
(INFLUENCE)

DZIAŁANIE 
(ACTION)

Liczba wejść na stronę 
Liczba wzmianek 

Wydźwięk 
Znaczenie 

Cytowanie słów
kluczowych 

Share of Voice Share of
Online Discussion CPM

Przypominanie sobie
przekazu 

Zapamiętanie przekazu 
Czytelnictwo artykułu 
Zmiana świadomości 

Zmiana postaw 
Skojarzenia z marką

Wizyta w sklepie 
Uczestnictwo w

wydarzeniu 
Poinformowanie

przyjaciela 
Zakup produktu 

Kontakt z politykiem 
Głos przeciwko



Na le ży też wspo mnieć, że wraz ze zmia ną ko lej nych eta pów po mia ru ro -
śnie moż li wość okre śle nia ta kiej mia ry, ja ką jest zwrot z in we sty cji (Re turn
On In ve st ment, ROI).

No wo ścią, wi docz ną zwłasz cza na ame ry kań skim ryn ku jest pró ba sko -
re lo wa nia wskaź ni ków do ty czą cych naj wcze śniej po ja wia ją cych się efek tów
dzia łań ko mu ni ka cyj nych, z efek ta mi osta tecz ny mi, ta ki mi jak wzrost sprze -
da ży pro duk tów czy też zmia na wi ze run ku fir my6.

Za kłó ce nia po mia ru efek tów dzia łań PR

Po miar re zul ta tów dzia łań PR na po ty ka dwie głów ne prze szko dy. Pierw sza
z nich to moż li wość „za kłó ceń” ze stro ny dzia łań re kla mo wych i mar ke tin gu
bez po śred nie go, o ile to wa rzy szą one kam pa nii PR. Trud no wów czas usta lić,
któ re wskaź ni ki są efek tem dzia łań PR, a któ re – dzia łań mar ke tin go wych. Tu -
taj po mo cą mo gły by być do głęb ne ba da nia grup do ce lo wych, w ce lu usta le nia,
w ja ki spo sób ze tknę ły się one z in for ma cją o fir mie, usłu gach czy pro duk cie. 

Dru gą prze szko dą jest trud ność in te gra cji da nych z róż nych źró deł – efek -
tyw ny po miar re zu la tów dzia łań PR wy ma gał by po łą cze nia w jed no (wraz
z moż li wo ścią po ka za nia zmian w cza sie) da nych po cho dzą cych mię dzy in -
ny mi ze sta ty styk stron in ter ne to wych, wy ni ków ana li zy me diów, da nych do -
ty czą cych sprze da ży, da nych z sys te mów CRM oraz z ba dań ryn ko wych.
Pierw sze pró by stwo rze nia roz wią zań, któ re po mo gły by po łą czyć w jed no tak
róż ne in for ma cje, po dej mo wa ne są już na grun cie ame ry kań ski m7. 
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6 Przy kła do wo wskaź nik Sha re of Di scus sion, za pro po no wa ny przez An ge lę Jef frey z fir -
my VNS, opi sa ny w bro szu sze do stęp nej na stro nach fir my – Jef frey A., „Cor re la ting Out puts
to Out co mes”, http://www.vmsin fo.com (stan na 16 03 2008). Z ko lei Flem ming Mad sen, za -
sto so wał sto sun ko wo pro stą me to dę, a mia no wi cie zba dał ko re la cję po mię dzy wy ni ka mi
sprze da ży a ilo ścią pu bli ka cji pra so wych za po mo cą współ czyn ni ka ko re la cji Pe ar so na i wy -
ni ki przed sta wił na swo im blo gu: http://www.ona ly ti ca.com/blog/2008/01/pre dic ting -sa les -
-from -on li ne -buzz.html. 

7 Przy kła dem mo że być tu taj roz wią za nie Do It Your self Da sh bo ard, sprze da wa ne przez
fir mę KDPart ners, http://www.me asu re so fsuc cess.com/News%2Band%2BPress%2BRe le -
ases/Press%2BRe le ases/902.aspx. Trend ten jest też po twier dza ny przez łą cze nie się firm
TNS (fir my ba daw czej) i Com pe te (fir ma spe cja li zu ją ca się w ana li zie ru chu in ter ne to we go),
http://www.tns glo bal.com/in ve stor -re la tions/news/news -E4DA 1F FE 67594C B6A 72742C5A -
415B D1B.aspx.



Ko lej nym za kłó ce niem mo gą być błę dy sa me go po mia ru. Błę dy te są
w za sa dzie ta kie sa me jak w przy pad ku in nych ba dań re ali zo wa nych za po -
mo cą me tod na uk spo łecz nych. Mo gą wy ni kać bądź z błę dów w do bo rze
pró by ba daw czej, błę dów w sfor mu ło wa niu pro ble mu ba daw cze go, błę dach
po mia ru i zbie ra nia da nych, błę dach zwią za nych z kon struk cją na rzę dzia ba -
daw cze go, błę dach re duk cji da nych, błę dach ana li zy i in ter pre ta cji da nych
oraz pre zen ta cji i oce ny wy ni ków ba da nia. Aby zmak sy ma li zo wać do kład -
ność in for ma cji, nie zbęd na jest re duk cja tych błę dów, do ko na na przez za sto -
so wa nie jed ne go z trzech ro dza jów po dejść: re duk cji po szcze gól ne go ro dza -
ju błę dów (na co zwra ca się uwa gę pod czas prze pro wa dza nia ca łe go pro ce su
ba daw cze go), re duk cji cał ko wi te go błę du ba da nia (na przy kład błę du bra ku
od po wie dzi po przez me to dy przy po mi na nia aby zwięk szyć ilość od po wie dzi
peł nych) oraz re duk cję przez po miar lub osza co wa nie po zo sta łych błę dów
(za zwy czaj po le ga to na ob li cza niu błę dów zwią za nych z lo so wym do bo rem
pró by)8. 

Pod su mo wa nie

Klu czem do ade kwat ne go po mia ru efek tów dzia łań pu blic re la tions jest
pla no wy cha rak ter tych dzia łań. Nie da się do brze zmie rzyć efek tów tych
dzia łań, je śli nie są one uję te w prze my śla ny plan i je śli po miar nie był wcze -
śniej za pla no wa ny. Dla te go war to nada wać dzia ła niom pu blic re la tions zor -
ga ni zo wa ną for mę, a sta wia jąc ce le przed tak skon stru owa nym pro gra mem
i wy bie ra jąc na rzę dzia ko mu ni ka cyj ne, war to mieć na uwa dze ta ki wy bór
me tod ba dań, aby naj peł niej za de mon stro wać sku tecz ność tych na rzę dzi. Po -
zwo li to kon ty nu ować dzia ła nia pu blic re la tions, któ re się spraw dzi ły, zre zy -
gno wać z tych, któ re oka za ły się naj mniej efek tyw ne, a mo że też po szu kać
no wych po my słów na ko mu ni ka cję z gru pa mi do ce lo wy mi or ga ni za cji.
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An na Miotk
Wy dział Dzien ni kar stwa i Na uk Po li tycz nych 
Uni wer sty tet War szaw ski

HOW TO ME ASU RE PU BLIC RE LA TIONS EF FEC TI VE NESS

S u m  m a  r y

Pu blic re la tions ef fec ti ve ness me asu re ment is be co ming mo re and mo re im por tant in
re ali za tion of pu blic re la tions ac ti vi ties in Po land. It has be en cau sed by the de mand
from pe ople or de ring such se rvi ces to achie ve me asu ra ble re sults and si mul ta ne ous
in cre asing usa ge of re se arch in pu blic re la tions, which is re la ted to gro wing ‘scien -
ti fi ca tion’ of this field of know led ge. Ba sic re qu ire ment, which sho uld be met to me -
asu re PR ef fec ti ve ness, is such plan ning the se ac ti vi ties to ha ve me asu re able ob jec -
ti ves and cho osing the in di ca tors and re se arch me thods for par ti cu lar PR to ols. It is
worth re mem be ring that so me dif fi cul ties in me asu re ment may oc cur – kno wing
them al lows to mi ni mi ze in a de qu ate me asu re ment re sults. Me asu ring PR ef fec ti ve -
ness al lows to con ti nue the most ef fi cient PR ac ti vi ties, re sign from the less ef fec ti -
ve ones and al so to se arch new ide as how to com mu ni ca te with the tar get gro ups.

Key  words: pu blic re la tions, PR, PR ef fec ti ve ness me asu re ment, PR ef fec ti ve ness
eva lu ation, mo dels of PR ef fec ti ve ness me asu re ment


