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Niniejszy raport jest ostatnim z cyklu trzech raportów dotyczących 
funkcjonowania w Polsce Trybunału Konstytucyjnego. Raport powstał 
w ramach projektu badawczego sfinansowanego przez Fundację im. 
Stefana Batorego.

Trybunał Konstytucyjny po 25 latach działania jawi się jako szczegól-
nie ważny składnik polskiej demokracji. Przeanalizowaliśmy wybrane 
aspekty jego „otoczenia instytucjonalnego”. Mają one istotny wpływ na 
pozycję oraz percepcję społeczną Trybunału. Chodzi o wykonywanie 
wyroków Trybunału, informowanie o jego działalności oraz o szeroko 
rozumianą procedurę wyborów sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Cykl publikacji o Trybunale Konstytucyjnym inauguruje działalność 
INPRIS – Instytutu Prawa i Społeczeństwa. Założony w 2009 r. Instytut 
prowadzi niezależne i interdyscyplinarne badania nad funkcjonowaniem 
prawa, rozwojem wspomagających instytucji i nowoczesnością regulacji. 
Misją INPRIS jest wykorzystanie nauki i informacji jako praktycznych 
narzędzi postępu społecznego i reform. Zależy nam na poprawie jakości 
prawa i standardów rządzenia. Szczególną potrzebę badań, a następnie 
zmian, wywołuje obserwacja organizacji procesu legislacyjnego, a także 
rozwoju instytucjonalnego administracji publicznej i sektora pozarządo-
wego. Instytucje te powinny coraz lepiej wypełniać swoje zadania  
i świadczyć na rzecz społeczeństwa usługi wysokiej jakości.

Naszą działalnością chcemy przyczynić się do poprawy jakości badań  
i debaty publicznej na temat polityki prawa. Z naszych doświadczeń  
w pracach nad tworzeniem prawa w Polsce i na arenie międzynarodo-
wej wynika, że istnieje wiele możliwości usuwania istniejących braków 
w procedurze tworzenia prawa oraz polepszania jakości debaty na ten 
temat. 

Główne założenia INPRIS to:

 Nauka jako praktyczne narzędzie postępu społecznego. Interesuje 
nas wykorzystanie nauki prawa i innych dziedzin nauki dla wywoły-
wania pozytywnych zmian społecznych.
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 Interdyscyplinarność. Uważamy za wskazane łączenie analizy 
prawniczej z dorobkiem innych nauk, w tym socjologii, ekonomii, 
psychologii społecznej oraz nauk o informacji.

 Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych  
w prawie. Rozwiązania służące ułatwianiu dostępu do informacji, 
wymiany idei i poglądów, współpracy naukowej mogą mieć bezpre-
cedensowy wpływ na poprawę jakości debaty publicznej, a następnie 
stanowienia i stosowania prawa, a także edukacji prawniczej i badań 
naukowych.

 Badania empiryczne. Uważamy, że dane empiryczne stanowią 
podstawę dobrych rozwiązań prawnych i reform.

 Komparatystyka i współpraca międzynarodowa. Chcemy wy-
korzystywać know-how na temat prawa innych krajów i dzielić się 
polskim know-how.

 Edukacja jako element reformy prawa. Kształcenie młodych praw-
ników interesuje nas nie tylko jako proces przekazywania informacji, 
ale jako propagowanie postaw użytkowników systemu prawnego. 
Chcemy wspierać organizację programów klinicznych (jak np. porad-
nie prawne), laboratoriów, symulacji, ćwiczeń praktycznych, badań 
z udziałem studentów, aby system prawny w Polsce współtworzyli 
rzetelni, kreatywni, przedsiębiorczy ludzie.

Zarząd INPRIS
Agata Wacławik-Wejman
Łukasz Bojarski
Filip Wejman
Grzegorz Wiaderek
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Szanowni Państwo!

Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu Analizy i rekomen-
dacje dotyczące procedury wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjne-
go, wykonywania orzeczeń Trybunału oraz kształtowania wizerunku 
i wiedzy o Trybunale. Punktem wyjścia dla podjęcia decyzji o obszarze 
badań była dla nas refleksja na temat roli Trybunału Konstytucyjnego 
jako strażnika praw i wolności obywatelskich oraz kontrolera innych ga-
łęzi władzy, a celem strategicznym wzmocnienie pozycji i niezależności 
Trybunału potrzebnych do realizowania tej misji. Uznaliśmy, że w obec-
nej sytuacji trzy wybrane przez nas obszary zagadnień są szczególnie 
istotne. 

Jeśli Trybunał Konstytucyjny ma w pełni realizować swoją funkcję — 
kontroli konstytucyjności norm prawnych i wyeliminowania z systemu 
prawa norm niezgodnych z Konstytucją — jego orzeczenia muszą być 
sprawnie wykonywane. Tam gdzie wymaga to działań prawodawcy, 
naganna i niebezpieczna jest sytuacja, że przez lata nie realizuje się 
orzeczeń lub dopuszcza regularnie do opóźnień w wykonaniu wyroków. 
W takich sytuacjach rola Trybunału staje się fikcją, a konsekwencje za-
niechań władzy ponoszą obywatele. Problemowi wykonywania orze-
czeń Trybunału Konstytucyjnego przez prawodawcę poświęcony był 
pierwszy moduł badań, z którego wnioski przedstawiamy w odrębnym 
raporcie (dostępnym także na stronie inpris.pl).

Trybunał Konstytucyjny to także ludzie — Sędziowie Trybunału. To, kim 
są i jakie kompetencje mają Sędziowie Trybunału, w oczywisty sposób 
wpływa na jakość jego orzecznictwa. Proces wyboru sędziów powinien 
być naszym zdaniem transparentny, umożliwiać debatę publiczną nad 
kandydaturami, wybór powinien dokonywać się spośród najlepszych, 
na podstawie rzetelnej oceny ich kompetencji. Kwestii analizy wyborów 
sędziów TK od 1985 r. poświęcony był drugi moduł badań, z którego 
wnioski przedstawiamy w kolejnym raporcie (dostępnym na stronie 
inpris.pl).

Wreszcie uznaliśmy, że poziom świadomości opinii publicznej na temat 
praktycznej roli Trybunału pozostaje niski. Prócz pożądanej debaty 
na temat roli Trybunału i jego orzecznictwa dochodzi także do ataków 
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na Trybunał, które — wykraczając poza uprawnioną krytykę — pod-
ważają niezależność Trybunału i znaczenie jego orzeczeń. Uznaliśmy, 
że osobnej refleksji wymaga kwestia budowania wizerunku Trybunału, 
komunikacji i informowania o jego działaniach i orzecznictwie. Czy jest 
to zadanie dla Trybunału, czy może innych instytucji? Jak wygląda kwe-
stia informowania o pracy Trybunału obecnie? Tym zagadnieniom po-
święcony był trzeci moduł projektu, którego efektem jest niniejszy raport 
autorstwa Dawida Sześciło we współpracy z Łukaszem Bojarskim, Anną 
Tujakowską i Grzegorzem Wiaderkiem. W jego treści znajdą Państwo 
wiele ciekawych wniosków i szereg rekomendacji zmian. 

Zachęcając do lektury wyrażam nadzieję, że głos ten będzie ważny 
w dyskusji dotyczącej pogłębiania wiedzy na temat Trybunału Konstytu-
cyjnego, rozumienia jego zadań i orzecznictwa.

Łukasz Bojarski
Koordynator programu
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Trybunał Konstytucyjny 
— informacja, komunikacja, 
wizerunek
DAWID SZEŚCIŁO*

WSPÓŁPRACA 
ŁUKASZ BOJARSKI, GRZEGORZ WIADEREK,  
ANNA TUJAKOWSKA

* Dawid Sześciło ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Kole-
gium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych; doktorant 
w Zakładzie Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji UW, współpra-
cownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Fundacji Forum Obywatelskiego 
Rozwoju, autor publikacji naukowych z zakresu prawa publicznego, praw człowie-
ka i wymiaru sprawiedliwości, w tym raportu z badania stron internetowych sądów. 

WSTĘP

Cel i zakres badania — dlaczego informowanie o działalności 
TK jest ważne?

Rosnąca liczba skarg konstytucyjnych składanych przez obywateli do 
Trybunału Konstytucyjnego przekonuje, że coraz więcej Polaków zda-
je sobie sprawę ze znaczenia tej instytucji jako strażnika ich wolności 
i praw. Z drugiej strony, wciąż pokaźna wydaje się grupa Polaków, którzy 
o Trybunale wiedzą niewiele i nie są w stanie ocenić jego pracy. Z badań 
CBOS wynika, że od wielu lat poziom społecznej aprobaty dla pracy 
Trybunału oscyluje wokół 50 proc. obywateli. Z drugiej strony, bardzo 
znacząca grupa respondentów (regularnie ok. 40 proc.) nie ma w ogóle 
wyrobionego poglądu na pracę TK. Prezentowane badanie ma na celu 
zaproponowanie działań, które poprawiłyby jakość komunikacji Trybuna-
łu ze społeczeństwem, pogłębiłyby wiedzę obywateli na temat znaczenia 
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Trybunału i jego orzeczeń oraz podniosły jakość debaty publicznej na 
ten temat. Innymi słowy, chcemy poddać pod rozwagę nasze sugestie do-
tyczące tego, kto i w jaki sposób powinien się angażować w budowanie 
lepszej strategii informacyjnej i edukacyjnej Trybunału Konstytucyjnego.

Badanie objęło analizę treści i formy serwisu internetowego TK, szeroko 
rozumianych, dotyczących go działań edukacyjnych oraz posiłkowo 
wybranych publikacji w mediach na ten temat i oficjalnych wystąpień 
sędziów i pracowników Biura TK. Przeprowadzono również rozmowy 
z dziennikarzami, specjalistami z zakresu komunikacji społecznej a tak-
że pracownikami Trybunału. 

Wnioski z badania

W ciągu ostatnich kilku lat Trybunał Konstytucyjny wykonał wiele 
pracy, by ułatwić obywatelom zapoznanie się z jego zadaniami i przede 
wszystkim orzecznictwem. Warto jednak nie poprzestawać na dotych-
czasowych działaniach. Przeprowadzone badanie pozwoliło na wskaza-
nie kilku obszarów, w których można zaproponować nowe inicjatywy:

Serwis internetowy TK. Serwis składa się z dwóch odrębnych serwisów 
— oficjalnego i strony „Biuletynu Informacji Publicznej”, co jest nieprzej-
rzyste i wprowadza użytkownika w konfuzję. Skromna jest zawartość 
informacyjna serwisu. Brakuje szczególnie, dostępnego z poziomu 
strony głównej, pełnego serwisu z aktualnościami i przydatnych funk-
cjonalności – kanału RSS (informującego o nowościach na stronie) czy 
newslettera. Kompozycja graficzna przypomina strony internetowe 
sprzed kilkunastu lat. Serwis jest też nieprzystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Informowanie o sprawach i dostęp do orzecznictwa. Docenić należy 
publikowanie komunikatów prasowych przed rozprawami i po wydaniu 
wyroku. Nie publikuje się natomiast opisów spraw krótko po ich zareje-
strowaniu do rozpoznania przez Trybunał, a także wniosków, skarg kon-
stytucyjnych i stanowisk stron postępowania. Debacie publicznej wokół 
orzeczeń nie sprzyja też niepublikowanie w dniu wydania orzeczenia 
jego pisemnego uzasadnienia.

Media i dyskurs publiczny na temat orzeczeń. Trybunał rzadko reagu-
je na pojawiające się w mediach komentarze do wyroków, w tym na 
przypadki przeinaczeń i błędnych interpretacji wyroków. Innym proble-
mem jest jakość współpracy mediów z Trybunałem — z jednej strony 
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dziennikarze wskazują na niewystarczającą aktywność służb prasowych 
TK i trudności w bezpośredniej komunikacji, z drugiej — problemem 
jest też niewielka specjalizacja i profesjonalizacja mediów w obsłudze 
Trybunału.

Edukacja społeczna i prawnicza. W szkołach średnich w ramach na-
uczania „Wiedzy o społeczeństwie” tylko w podstawowym zakresie 
informuje się o roli TK. Edukacja uniwersytecka na wydziałach prawa 
dostarcza ciekawych przykładów niestandardowych metod popularyzo-
wania wiedzy o Trybunale i jego orzecznictwie (np. symulacje rozpraw, 
warsztaty pisania skargi konstytucyjnej). Nie są one jednak jeszcze dosta-
tecznie rozpowszechnione. 

Najważniejsze rekomendacje

Pogłębienie wiedzy społeczeństwa na temat Trybunału i podniesienie 
jakości debaty publicznej wokół TK to proces, w który powinno za-
angażować się wiele podmiotów. Spora odpowiedzialność spoczywa 
oczywiście na samym TK, ale niezbędne będzie także wsparcie mediów, 
organizacji pozarządowych, uczelni czy innych instytucji edukacyjnych 
(np. ośrodki doskonalenia nauczycieli). Najważniejsze zadania w każ-
dym z opisanych obszarów są następujące:

Serwis internetowy TK. Korzystając z wzorców europejskich (sądy 
konstytucyjne w Hiszpanii czy Słowenii) uważamy za konieczne przygo-
towanie nowej koncepcji graficznej i treściowej serwisu. Należy zrezy-
gnować z podwójnej struktury serwisu — pozostawić tylko serwis BIP, 
ale znacznie wzbogacony, m.in. o serwis z aktualnościami zamieszczony 
bezpośrednio na stronie głównej czy funkcjonalności takie jak kanał RSS 
czy newsletter. Ze względu na potrzeby osób niepełnosprawnych przy-
datne byłoby uruchomienie funkcjonalności takich jak np. „mówiąca” 
przeglądarka. 

Informowanie o sprawach i dostęp do orzecznictwa. Przydatne byłoby 
publikowanie komunikatów z opisem spraw zawisłych przed TK już po 
ich zarejestrowaniu do rozpoznania. Proponujemy także powrót do po-
mysłu publikowania wniosków, skarg konstytucyjnych i stanowisk stron 
postępowania. Komunikaty z opisami spraw i orzeczeń w naszej ocenie 
powinny być bardziej dostosowane do potrzeb odbiorcy nie będącego 
prawnikiem. Warto też rozważyć publikowanie treści orzeczeń wraz 
z pisemnym uzasadnieniem już w dniu wydania wyroku, co mogłoby 
ułatwić debatę publiczną nad poszczególnymi wyrokami.
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Media i dyskurs publiczny na temat orzecznictwa. Ankietowani przez 
nas dziennikarze wskazali na wiele możliwości i środków poprawy ja-
kości ich współpracy z Trybunałem. Chodzi m.in. o większą aktywność 
w wyjaśnianiu treści wyroków czy formułowanie materiałów informa-
cyjnych dla prasy w sposób bardziej zrozumiały. Warto, by TK zasięgnął 
wśród dziennikarzy informacji na temat postulowanych przez nich zmian 
we wzajemnej komunikacji, a także, wspólnie z redakcjami, zorgani-
zował serię szkoleń (warsztatów) dla dziennikarzy specjalizujących się 
w obsłudze medialnej Trybunału.

Edukacja społeczna i prawnicza. W celu podniesienia jakości edukacji 
w szkołach średnich warto wykorzystać doświadczenia z realizowanego 
przed kilkoma laty przez TK we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia 
Nauczycieli w Warszawie projektu Wszechnicy Konstytucyjnej (cykl 
wykładów i warsztatów dla nauczycieli). Na wydziałach prawa uczelni 
wyższych rozpowszechnić należy działania niestandardowe — wykłady 
specjalizacyjne, symulacje rozpraw przed Trybunałem, szkolenia doty-
czące pisania skargi konstytucyjnej. Trybunał może patronować działa-
niom edukacyjnym (zarówno w szkołach, jak i na uczelniach) i zarazem 
je merytorycznie wspierać.

Struktura raportu

Przedstawione wyżej wnioski i rekomendacje powstały w wyniku anali-
zy trzech grup zagadnień, które złożyły się na strukturę prezentowanego 
raportu:

1. Analiza społecznego postrzegania Trybunału Konstytucyjne-
go — w szczególności przytoczenie wyników badań opinii publicznej 
dotyczących zaufania do Trybunału i oceny jego pracy.

2. Badanie na przykładzie wybranych orzeczeń Trybunału sposobu 
ich przedstawienia w debacie publicznej, rzetelności i przejrzystości 
pojawiających się w związku z tym informacji oraz działań podejmo-
wanych przez Trybunał w tym zakresie.

3. Analiza metod informowania społeczeństwa (i edukowania go) 
na temat roli Trybunału i jego orzecznictwa — opis stanu obecnego 
i wskazanie działań rekomendowanych i podmiotów, które powinny 
w naszej ocenie je podejmować.
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Poniższe opracowanie pokazuje więc pewne niedostatki polityki infor-
macyjnej Trybunału, a jednocześnie wskazuje na możliwości wprowa-
dzenia zmian. Ich rezultatem ma być nie tylko zwiększenie społecznego 
zaufania do Trybunału, ale przede wszystkich wzrost wiedzy i świado-
mości na temat działalności TK. Zaprezentowano przykłady, które mogą 
być potwierdzeniem tezy o niesatysfakcjonującym poziomie percepcji 
orzecznictwa TK zarówno w społeczeństwie, jak i wśród podmiotów 
stosujących prawo.

ANALIZA

1. Społeczne postrzeganie Trybunału Konstytucyjnego 

Trybunał Konstytucyjny cieszy się relatywnie wysokim poziomem 
społecznej aprobaty. Jest to od lat 40–50 proc. poparcia (zaufania 
społecznego).

Społeczna ocena pracy Trybunału Konstytucyjnego:  
październik 2004 – wrzesień 2009

Ocena
Wskazania respondentów według terminu badań

X
‘04

II 
‘05

X
‘05

II
‘06

X
‘06

I 
‘07

IX
‘07

I
‘08

IX
‘08

III
‘09

IX
‘09

dobra 40 43 37 42 45 45 50 56 45 48 44

zła 18 14 17 14 15 11 12 11 15 14 13

Trudno 
powiedzieć 42 43 46 44 40 43 38 33 39 38 43

Źródło: Centrum Badania Opinii Społecznej, Oceny instytucji publicznych.  
Komunikaty z badań (październik 2004 – wrzesień 2009), dostępne na: www.cbos.pl. 

Taki wynik pozytywnie wyróżnia Trybunał na tle np. Sejmu i Senatu, 
których pracę pozytywnie ocenia odpowiednio 18 i 23 proc. badanych 
(wrzesień 2009 r.). Z drugiej strony, policji ufa 72 proc. obywateli, a woj-
sku 71 proc. Analizując przedstawione dane z jeszcze innej perspekty-
wy, nie sposób pominąć dużej grupy respondentów (regularnie  
ok. 40 proc.), którzy nie mają wyrobionego poglądu na pracę TK. Przy-
najmniej w pewnej części brak poglądów na temat pracy Trybunału 
może wynikać z braku informacji na jego temat, co czyni dyskusję o stra-
tegii informacyjnej i edukacyjnej TK szczególnie istotną. 
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Sytuacja taka może być tłumaczona specyficzną rolą Trybunału, nie jest 
on instytucją, której działania obywatele obserwują na co dzień (jak 
Sejm czy Senat) i z którą nie stykają się równie często jak np. z policją. 
Tu może tkwić jednak tylko część prawdy — w końcu waga orzeczeń 
Trybunału dla obywateli jest niekiedy ogromna. Z tego punktu widze-
nia przyczyn niskiej wiedzy społeczeństwa o działalności TK można 
upatrywać przynajmniej częściowo w braku odpowiedniej komunikacji 
Trybunału z obywatelami i niedostatecznej aktywności w kształtowaniu 
medialnego wizerunku tej instytucji. Innym problemem jest też słaba 
znajomość orzecznictwa TK i jego skutków, co wymaga z kolei działań 
edukacyjnych adresowanych do prawników praktyków, uczniów czy 
studentów, ale także do ogółu obywateli.

2. Percepcja orzecznictwa TK — opisy przypadków

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego niejednokrotnie wywoływały 
kontrowersje. Częstokroć krytyka spadająca na Trybunał jest motywowa-
na politycznie. Niezależnie jednak od ataków na TK wynikających z po-
budek politycznych, część nieprzychylnych ocen wynika z niewłaściwe-
go rozumienia roli Trybunału, jego zadań i motywów, którymi kieruje się 
w orzeczeniach. Najbardziej widoczna wydaje się tendencja do po-
strzegania Trybunału jako „hamulcowego” radykalnych zmian prawnych 
wymierzonych w różnego rodzaju silne grupy interesu (prawnicy, władze 
spółdzielni mieszkaniowych). W efekcie, gdy Trybunał kwestionuje tego 
typu inicjatywy legislacyjne z uwagi na niekonstytucyjne zasady ich 
wprowadzania, pojawiają się zarzuty, że kieruje się on pozamerytorycz-
nymi przesłankami, głównie ochroną interesów wybranych grup. Poniżej 
zaprezentowano jedynie wybrane przykłady wyroków, które w dyskursie 
publicznym były interpretowane w sposób niepełny czy wręcz nierze-
telny. Przykłady te stanowią punkt wyjścia do dyskusji, na ile polityka 
informacyjna i edukacyjna TK może się przyczynić do poprawy rozumie-
nia jego orzecznictwa i zwiększenia rzetelności debaty publicznej w tym 
obszarze.
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Przykład 1. Trybunał przeciwko spółdzielcom?

Opis sprawy. Obszerna nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych z czerwca 2007 r.1 wprowadziła tzw. „uwłaszczenie spółdzielców za 
grosze” (w sensie prawnym — zawieranie umów o przeniesienie własności 
lokalu przez spółdzielnie mieszkaniowe na szczególnych zasadach prefe-
rujących lokatorów). Podstawowym założeniem ustawy było maksymalne 
ograniczenie możliwości wpływania przez zarząd spółdzielni na proces 
przekształceń. 

Rozstrzygnięcie Trybunału. Wyrokiem z 17 grudnia 2008 r. (sygn. akt 
P 16/08) uchylono przepisy przewidujące ukaranie członków zarządu spół-
dzielni za dopuszczenie do niezawarcia umów uwłaszczających. Za niekon-
stytucyjną Trybunał uznał także samą dopuszczalność uwłaszczenia spół-
dzielców na majątku spółdzielni na warunkach wskazanych w zaskarżonych 
przepisach, w szczególności bez uwzględnienia woli organów spółdziel-
czych. Utratę mocy zakwestionowanych przepisów Trybunał odroczył o rok.
Trybunał, co należy zdecydowanie podkreślić, nie uznał za niekonstytucyjną 
samej idei uwłaszczenia spółdzielców. Jego celem była natomiast ochrona 
samej instytucji spółdzielni, która, niezależnie od oceny pracy członków 
władz konkretnych spółdzielni, zasługuje na ochronę prawną w świetle Kon-
stytucji. Jak podkreślał TK: „Błędem publicystycznej natury jest utożsamianie 
podmiotowości spółdzielni z jej — nierzadko biurokratycznym — zarządem”.

Reakcje na wyrok. Niektóre komentarze prasowe i polityczne po wyroku 
świadczyły, że od Trybunału oczekiwano nie tyle rozstrzygnięcia praw-
nego, co opowiedzenia się w sporach między członkami spółdzielni a ich 
zarządami:

Uwłaszczenie lokatorów po spłaceniu przez nich kosztów budowy narusza prawo 
własności spółdzielni mieszkaniowej — uznał Trybunał Konstytucyjny, stając tym 
samym po stronie PRL-owskiej nomenklatury w ustrojowym sporze pomiędzy rzeszą 
spółdzielców a lobby prezesów spółdzielni mieszkaniowych.

[M. Goss, Trybunał cofnął koło historii,  
„Nasz Dziennik” z 19 grudnia 2008 r.]

Uznanie za niekonstytucyjne tego, że ludzie, którzy spłacili wartość zbudowa-
nia własnego mieszkania nie mogą być ich pełnymi właścicielami, a spółdzielnię 
mieszkaniową, która nie dała ani złotówki na to mieszkanie, uznano za właściciela, 
któremu teraz trzeba zapłacić cenę rynkową, żeby odzyskać własne mieszkanie, to 
jest kuriozum, absurd.

[Wypowiedź posła Łukasza Zbonikowskiego (PIS)  
po wyroku TK z dnia 17 grudnia 2008 r., cyt. za: PAP] 

1 Ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 125, poz. 873.
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W wyroku z 17 grudnia ub.r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 12 i art. 171(4) 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, które określają zasady wyodrębnienia 
własności hipotecznej lokali, a także przepisy pozwalające pociągnąć do odpowie-
dzialności karnej prezesów spółdzielni, są niezgodne z Konstytucją. To orzeczenie 
zbulwersowało członków spółdzielni. Jakie ono niesie skutki?
Poseł Lidia Staroń (PO): Ono zbulwersowało nie tylko środowisko spółdzielcze, 
ale także ustawodawcę, który tworzył to prawo w pełnym przekonaniu, że jest 
ono zgodne nie tylko z Konstytucją, ale także z całym poprzednim orzecznictwem 
Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Od wielu lat orzecznictwo sądowe 
zmierzało w kierunku indywidualizowania kosztów w spółdzielniach mieszkanio-
wych (chodzi tu zarówno o koszty budowy lokalu, jak i koszty jego eksploatacji) 
i ograniczania obowiązków członków przy „uwłaszczaniu” się do pokrycia wyłącz-
nie pełnych kosztów budowy tak, by spółdzielnia nie odnosiła nieuzasadnionych 
korzyści kosztem członków. W takim też kierunku zmierzały orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego.

[Wywiad z poseł Lidią Staroń,  
„Nasz Dziennik”, 17–18 stycznia 2009 r.]

360 tys. osób może już nie wykupić mieszkań. Spółdzielnie myślą o milionowych 
odszkodowaniach. 
Środowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, uznający za niekonstytucyjne przepisy 
zezwalające na tani wykup mieszkań spółdzielczych, wywołał panikę wśród lokato-
rów, którzy nie zdążyli się uwłaszczyć.

[R. Krupa-Dąbrowska, Tani wykup mieszkań może bardzo drogo kosztować, 
„Rzeczpospolita” z 19 grudnia 2008 r.]

Prawie rok temu sędziowie jednym wyrokiem przekreślili marzenia tysięcy lokato-
rów, którzy nie zdążyli korzystnie wykupić swoich mieszkań ze spółdzielni. Trybunał 
ogłosił, że wykup mieszkań za złotówkę godzi w interes spółdzielni, zlikwidował 
sankcje dla prezesów, którzy odmawiają lokatorom sprzedaży mieszkań i dał Sejmo-
wi rok na zmianę przepisów.

[Koniec z mieszkaniami za złotówkę, „Fakt” z 7 listopada 2009 r.]

Reakcje na omówiony wyrok zdają się prowadzić do pytania, czy polityka 
informacyjna i edukacyjna TK mogłaby przynajmniej w pewnym zakresie 
osłabić społeczny odbiór nierzetelnych wypowiedzi polityków, lub zmniej-
szyć ich wpływ na powszechnie przyjmowaną interpretację orzeczeń. Co 
więcej, wydaje się, że w przypadku orzeczeń o dużym społecznym zaintere-
sowaniu, dotykających interesów wielu obywateli (tak jak powyższy), należy 
zwracać szczególną uwagę na klarowne przedstawianie motywów rozstrzy-
gnięcia Trybunału, wskazanie osób i instytucji, których orzeczenie doty-
czy oraz rzeczywistych, a nie przedstawianych przez polityków, skutków 
orzeczenia, przy czym skutki te powinny być przedstawione w przejrzystej 
i zrozumiałej formie.
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Ponadto należy zwrócić uwagę, że wypowiedzi polityków znalazły odzwier-
ciedlenie w pracach nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych przygotowanym w ramach wykonania wyroku 
TK. Pod koniec 2009 r. parlamentarzyści PO i PiS doprowadzili bowiem do 
przyjęcia zmian w projekcie rządowym2, których efektem będzie powielenie 
wad prawnych wytkniętych przez Trybunał. Jego orzeczenie zostało w ten 
sposób w znacznej mierze zlekceważone.

Przykład 2. Trybunał w obronie korporacji?

Opis sprawy. Dnia 30 czerwca 2005 r. Sejm RP przyjął obszerną noweliza-
cję przepisów dotyczących adwokatury i radców prawnych3. Przewidywały 
one m.in. zmiany sposobu organizacji egzaminów wstępnych na aplikacje 
prawnicze oraz egzaminów końcowych, a także rozszerzenie możliwości 
dostępu do zawodów prawniczych bez wcześniejszego odbywania aplikacji. 
Umożliwiono również świadczenie pomocy prawnej osobom nienależącym 
do korporacji zawodowej. 

Rozstrzygnięcie Trybunału. W ocenie TK, wyrażonej w wyroku z 19 kwiet-
nia 2006 r. (sygn. akt K 6/06), nowelizacja przepisów o adwokaturze została 
sformułowana w sposób naruszający zasady przyzwoitej legislacji, a także 
uniemożliwiła samorządowi adwokackiemu sprawowanie konstytucyjnie 
określonej pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu. W szczególno-
ści dotyczyło to dopuszczenia do wpisu na listę adwokatów osób, które nie 
mogą się wylegitymować nawet krótką praktyką zawodową. Ponadto Trybu-
nał stwierdził, że warunkiem właściwego sprawowania pieczy samorządu 
adwokackiego nad należytym wykonywaniem zawodu adwokata jest odpo-
wiednio znaczący wpływ tego samorządu — tak na zasady odbywania apli-
kacji adwokackiej, jak też na zakres merytoryczny egzaminu adwokackiego 
rozumianego jako sprawdzian umiejętności zawodowych w tym zakresie.

Reakcje na wyrok. Dyskusje i polemiki wokół treści wyroków Trybunału są 
rzeczą pożądaną i ożywiającą debatę publiczną. Z drugiej jednak strony, już 
lektura samych tytułów artykułów prasowych dotyczących przedstawione-
go wyroku pokazuje, że była ona tym razem zdominowana przez emocje, 
jakie wywołał: Korporacje prawnicze przymknięte („Gazeta Wyborcza”), 
Więcej praw dla korporacji („Rzeczpospolita”), Trybunał obronił korporacje 
adwokackie („Życie Warszawy”), Trybunał broni praw korporacji („Kurier 
Poranny”). 

2 Druk sejmowy nr 2348.
3 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze i niektó-
rych innych ustaw, Dz. U. Nr 163, poz. 1361.
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Od komentarza nie powstrzymał się Minister Sprawiedliwości Zbigniew 
Ziobro, który stwierdził, że „Trybunał stanął po stronie interesów korporacji 
przeciw interesowi społeczeństwa”. W niewielu komentarzach starano się 
wyjaśniać, że Trybunał nie ustawił się w roli rzecznika korporacji, ale jak na-
pisał Andrzej Jankowski w „Gazecie Prawnej”: obronił samorząd adwokacki 
przed złym, pisanym na kolanie prawem (A. Jankowski, Piętnując złe prawo, 
„Gazeta Prawna” z 20 kwietnia 2006 r.). 

Fala krytyki pod adresem Trybunału tym razem wywołała reakcję Preze-
sa TK Marka Safjana. Na specjalnie zwołanej w dniu 24 kwietnia 2006 r. 
konferencji prasowej prostował on pojawiające się w mediach nieścisłości 
co do interpretacji wyroku oraz bronił Trybunał przed politycznymi atakami. 
Konferencję relacjonowały dość obszernie media (por. E. Siedlecka, Marek 
Safjan do PiS: Niszczycie państwo prawa, „Gazeta Wyborcza” z 25 kwiet-
nia 2006 r.). Na tym jednak Prezes TK nie poprzestał. Dnia 16 maja 2006 r. 
wziął udział w konferencji na Uniwersytecie Warszawskim „Przyszłość 
zawodów prawniczych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego”, gdzie 
przedstawiał stanowisko TK najbardziej zainteresowanym, czyli studentom 
i absolwentom prawa. Jednocześnie w „Rzeczpospolitej” ukazał się pełny 
tekst wyroku wraz z uzasadnieniem, co również mogło się przyczynić do 
jego lepszego zrozumienia. 

Opisaną sprawę i działania podjęte przez TK w reakcji na komentarze do 
wyroku można uznać za pewien wzorzec otwartej i odważnej polityki infor-
macyjnej Trybunału. Nie schowano się za formułą, że Trybunał wypowiada 
się wyłącznie poprzez swoje orzeczenia i nie ma prawa do publicznego ich 
objaśniania czy prostowania nieścisłości wokół ich interpretacji.

Nieporozumienia i niewiedzę co do treści orzeczeń można jednak przy-
jąć łatwiej, gdy wpływa to tylko na wizerunek i społeczne zaufanie do 
TK. Dużo większy problem pojawia się, gdy słaba percepcja orzeczeń 
przejawia się w ich niewykonywaniu przez ustawodawcę a także w nie-
znajomości wyroków i ich skutków przez organy stosujące prawo.

Przykład 3. Wyrok „nie przyjął się” w sądzie

Opis sprawy. Zgodnie z treścią art. 117 kodeksu postępowania cywilnego 
obowiązującą do czasu wydania wyroku TK „Strona zwolniona przez sąd 
od kosztów sądowych w całości lub części ma prawo zgłosić, na piśmie lub 
ustnie do protokołu, wniosek o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy 
prawnego”. Oznaczało to, że warunkiem uzyskania pomocy prawnej z urzę-
du było dla strony postępowania cywilnego uprzednie zwolnienie jej od 
kosztów sądowych przez sąd.
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Rozstrzygnięcie Trybunału. Wyrokiem z 16 czerwca 2008 r. (sygn. akt 
P 37/07) Trybunał uznał za niedopuszczalny w świetle konstytucyjnych 
gwarancji prawa do sądu mechanizm, który dla uzyskania pomocy prawnej 
z urzędu wymagał złożenia wcześniej wniosku o zwolnienie od kosztów 
sądowych w całości lub w części. W rezultacie wyroku z brzmienia art. 117 
k.p.c. wyeliminowano część obejmującą zwrot „zwolniona przez sąd od 
kosztów sądowych w całości lub części”. Wyrok wszedł w życie z dniem 
ogłoszenia i od tej chwili strona może zgłaszać wniosek o ustanowienie 
adwokata lub radcy prawnego niezależnie od wniosku o zwolnienie od 
kosztów sądowych.

Reakcje na wyrok. W toku badania jakości komunikacji sądów z obywatela-
mi przeprowadzonego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Fundację 
Forum Obywatelskiego Rozwoju4 okazało się jednak, że wyrok nie wszędzie 
„przebił się” do świadomości instytucji, których działalności bezpośrednio 
dotyczy. Choć badanie przeprowadzono blisko pół roku po wejściu w życie 
orzeczenia TK (listopad – grudzień 2008), w Sądzie Apelacyjnym w Pozna-
niu udzielono klientowi sądu informacji na podstawie niekonstytucyjnego 
brzmienia art. 117 k.p.c. Poinformowano go, że w celu ustanowienia adwo-
kata albo radcy prawnego należy uprzednio uzyskać zwolnienie od kosztów 
sądowych5. Problem wynikł prawdopodobnie z nieprecyzyjnego przytocze-
nia przez pracownika sądu treści przepisu pobranej z komercyjnego serwi-
su informacji prawnej. Okazało się, że informacja o wyroku była podana 
w  p r z y p i s i e do art. 117 k.p.c., na co pracownik sądu nie zwrócił uwagi. 

Można tylko przypuszczać, że jeszcze większe problemy w organach sto-
sujących prawo mogą wywoływać tzw. wyroki interpretacyjne wskazujące 
na niekonstytucyjne treści znaczeniowe badanej regulacji, bez uchylania 
przepisów lub ich fragmentów.

4 J. Lora, Komunikacja sądów z obywatelami – badania empiryczne, wnioski, rekomen-
dacje zmian, Helsińska Fundacja Praw Człowieka/Forum Obywatelskiego Rozwoju, 
kwiecień 2009. Badanie polegało na uzyskiwaniu przez anonimowo występujących 
ankieterów podstawowych informacji dotyczących pracy sądu i procedur wiążących 
uczestników postępowania sądowego. 
5 Ibidem, s. 13.
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3. Narzędzia komunikacji Trybunału Konstytucyjnego  
ze społeczeństwem

Serwis internetowy TK

Serwis internetowy jest obecnie podstawowym narzędziem pozyskiwa-
nia informacji na temat działalności instytucji publicznych. Według ba-
dań „Diagnozy społecznej 2009” z internetu korzysta już ponad połowa 
Polaków w wieku 16+ (50,9 proc. w marcu 2009)6. Wśród nich blisko 
60 proc. deklaruje, że wykorzystuje Internet do uzyskiwania informacji 
ze stron internetowych instytucji publicznych7. Prowadzenie serwisu 
internetowego to dla instytucji publicznych nie tylko możliwość zapre-
zentowania obywatelom swoich działań, ale także obowiązek ustawowy. 
Zgodnie z art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej8 każda insty-
tucja podlegająca tej ustawie (w tym sądy i trybunały) zobligowana jest 
do prowadzenia internetowego serwisu „Biuletynu Informacji Publicznej” 
(BIP). BIP powinien zawierać podstawowe informacje o danej jednostce 
i jej działalności, a także inne informacje publiczne. W praktyce oznacza 
to, że zakres przedmiotowy strony BIP obejmuje wszystkie istotne infor-
macje o danym podmiocie i jego działalności, które mogą być przed-
miotem publicznego zainteresowania. BIP pozostaje w zasadzie jedyną 
określoną prawem formą prowadzenia serwisów internetowych instytucji 
publicznych.

Problem jednak w tym, że w praktyce utrwalił się zupełnie nieprzejrzy-
sty model, w którym wiele instytucji publicznych posiada, oprócz strony 
BIP także coś na kształt odrębnego serwisu własnego danej instytucji. 
W efekcie w wielu przypadkach funkcjonuje równolegle serwis BIP 
i drugi serwis o bardziej atrakcyjnej i mniej sformalizowanej treści. 
Oba zawierają przy tym z reguły ten sam, bądź zbliżony zestaw treści. 
Dla przeciętnego użytkownika jest to sytuacja niezrozumiała i niewystę-
pująca poza serwisami instytucji publicznych.

Taka praktyka została już opisana w odniesieniu do wielu serwisów 
internetowych polskich sądów9. Niestety, nie oparł się jej także Trybunał 

6 J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Pola-
ków, Warszawa 2009, s. 288.
7 Ibidem, s. 308.
8 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. — o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. 
z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.
9 Szerzej zob. D. Sześciło et al., E-sądy po polsku. Badanie i ranking stron interneto-
wych sądów okręgowych, apelacyjnych i wojewódzkich sądów administracyjnych, 
Forum Obywatelskiego Rozwoju/Helsińska Fundacja Praw Człowieka/Komitywa.com, 
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Konstytucyjny. To pierwsza fundamentalna wada jego internetowego 
oblicza. Okazuje się, że pod adresem www.trybunal.gov.pl funkcjonuje 
„serwis oficjalny” TK, z którego przejść można jednak do odrębnego 
serwisu BIP: http://www.trybunal.gov.pl/bip/index.htm. Oba serwisy 
w większości prezentują identyczną treść, choć w BIP brakuje dostępu 
do orzecznictwa, aktualności i informacji dotyczących działalności edu-
kacyjnej czy popularyzatorskiej prowadzonej przez TK. Z drugiej strony, 
serwis BIP zawiera podstronę FAQ (najczęściej zadawane pytania), do 
której w serwisie oficjalnym można dotrzeć jedynie przez „Mapę strony”. 

Serwis oficjalny Trybunału Konstytucyjnego (www.trybunal.gov.pl), data wejścia: 
21.01.2010 r. 

Strona podmiotowa BIP Trybunału Konstytucyjnego (http://www.trybunal.gov.pl/bip/
index.htm), data wejścia: 21.01.2010 r.

marzec 2008; D. Sześciło, M. Kube et al., E-sądy po polsku, Badanie rankingowe stron 
internetowych sądów okręgowych i apelacyjnych. II edycja, Forum Obywatelskiego 
Rozwoju/Helsińska Fundacja Praw Człowieka/K2 Internet SA, 2010.
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Widoki ekranu (tzw. „zrzuty ekranowe”) prezentujące stronę oficjalną 
i stronę podmiotową BIP już na pierwszy rzut oka pozwalają się zorien-
tować, że serwis oficjalny jest nieco atrakcyjniejszy w formie i bardziej 
rozbudowany. Nie zmienia to faktu, że istnienie podwójnego serwisu 
internetowego TK może być dla użytkownika niezrozumiałe i wprowa-
dzające w konfuzję.

Dostęp do aktualności dotyczących działalności Trybunału

Nie funkcjonuje w ramach serwisu TK łatwo dostępny (najlepiej na stro-
nie głównej) serwis z aktualnymi informacjami na temat działań Trybuna-
łu. Taki podstawowy zestaw aktualności powinien obejmować:

— informacje dotyczące wyroków — o wydaniu orzeczenia, umo-
rzeniu sprawy, ogłoszeniu terminu rozprawy, składzie orzekającym, 
publikacji uzasadnienia, ogłoszeniu postanowienia sygnalizacyjnego,

— informacje o wydarzeniach w Trybunale — oficjalne spotkania, 
wykłady, wizyty gości, wystąpienia,

— informacje o wydanych publikacjach — opracowania i omówienia 
orzeczeń, inne publikacje wydawane przez TK,

— komunikaty wyjaśniające — np. reakcje na nieprawdziwe publika-
cje, wyjaśnienia wątpliwości wokół treści orzeczeń.

Tymczasem do informacji o wydanych wyrokach czy nadchodzących 
rozprawach trzeba docierać poprzez podstronę „Sprawy w Trybuna-
le”, do wydarzeń z życia TK — poprzez podstronę „Aktualności”, do 
świeżo opublikowanych uzasadnień do orzeczeń — poprzez podstronę 
„Orzecznictwo”, do nowych publikacji — poprzez podstronę „Wydaw-
nictwa” albo „E-publikacje”. Innymi słowy, brakuje na stronie głównej TK 
pełnego serwisu „newsowego” zbierającego nowe informacje z każdego 
obszaru działalności Trybunału, nie mówiąc już o takich funkcjonalno-
ściach jak serwis RSS — system umożliwiający przesyłanie użytkowni-
kom informacji o nowościach na stronie w skróconej formie, bez ko-
nieczności wchodzenia do samego serwisu. 

Trzeba także wspomnieć, że Trybunał przed kilkoma laty zainicjował 
transmisje wybranych rozpraw za pośrednictwem swojej strony. Można 
w tej chwili żałować, że to narzędzie pozostaje wykorzystywane jedynie 
w wyjątkowych sytuacjach, co utrudnia obserwowanie prac TK przez 
osoby niemogące osobiście pojawić się na rozprawie. Co gorsza, nie ma 
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możliwości pobrania bezpośrednio ze strony TK archiwalnych nagrań 
rozpraw, co byłoby bardzo przydatnym narzędziem np. w czasie zajęć 
uniwersyteckich czy szkolnych poświęconych Trybunałowi. 

Mając świadomość kontrowersyjności pomysłu, można jednak rozwa-
żyć uruchomienie na stronie internetowej TK narzędzia zbliżonego do 
formuły „forum dyskusyjnego”: ściśle moderowanego i z ograniczonym 
dostępem. Pozwoliłoby ono toczyć żywszą i aktualną dyskusję wokół 
orzeczeń i stanowiłoby jedno ze źródeł wiedzy o tym, jak Trybunał jest 
„rozumiany”. Jest to tym bardziej istotne, że Trybunałowi — jak się zdaje 
— brakuje wystarczających danych i narzędzi analitycznych służących 
badaniu, jak jest odbierany i rozumiany nie tylko przez profesjonalistów, 
ale i przez szersze grono odbiorców.

Dostęp do treści orzeczeń — wyszukiwanie, przeszukiwanie treści

Dla prawników praktyków, studentów czy pracowników naukowych 
podstawową funkcjonalnością dostępną w serwisie TK jest wyszukiwarka 
orzeczeń z uzasadnieniami i przeszukiwarka ich treści. Podstawowy pro-
blem, jak się wydaje, polega na tym, że system wyszukiwania na stronie 
TK składa się z kilku słabo zintegrowanych elementów. Docenić trzeba 
możliwość przeszukania treści wszystkich orzeczeń. Z drugiej strony 
jednak, nie da się przeszukiwać treści orzeczeń wydanych w pewnych 
ramach czasowych czy też z podziałem na wyroki i postanowienia, albo 
według wnioskodawcy (typu sprawy). Poza tym, orzeczenia są dostępne 
wyłącznie w formatach DOC lub PDF, nie można odczytać ich treści 
bezpośrednio na stronie, co zmusza użytkownika do każdorazowego 
ściągania orzeczeń z sieci. Przy ewentualnych zmianach tego elementu 
serwisu TK można sięgnąć po wzorzec w postaci bazy orzeczeń są-
dów administracyjnych uruchomionej przez NSA (orzeczenia.nsa.gov.
pl), która zawiera narzędzia znacznie ułatwiające przeszukiwanie treści 
orzeczeń i zapoznawanie się z nimi.

Dostęp do orzecznictwa w języku angielskim

Orzecznictwo sądów konstytucyjnych jest przedmiotem wielu opraco-
wań porównawczych. Ważnym elementem wspierającym takie badania, 
a także instrumentem promocji kultury prawnej państwa poza granicami 
jest zapewnienie dostępności orzecznictwa we współczesnym praw-
niczym lingua franca, czyli języku angielskim. Trybunał Konstytucyjny 
to zadanie stara się wykonywać, aczkolwiek w ograniczonym zakresie. 
Publikuje w anglojęzycznej wersji serwisu omówienia wybranych orze-
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Wyszukiwarka orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (www.trybunal.gov.pl),  
data wejścia: 21.01.2010 r.

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl),  
data wejścia: 21.01.2010 r.
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czeń wydanych od 2000 r.10 Omówienia nie są tłumaczeniami wyroków, 
ale dość obszernym (kilkustronicowym) wyciągiem najważniejszych frag-
mentów. Zawierają opis sprawy i najważniejsze tezy orzeczenia. Jedynie 
trzy wyroki przetłumaczono w całości. Trybunał zastrzega, że tłumacze-
nia nie mają charakteru oficjalnego. Nie wyjaśnia również, kto dokonuje 
wyboru tez wyroku podlegających tłumaczeniu oraz czy i w jaki sposób 
jakość tłumaczenia jest weryfikowana pod kątem merytorycznym. 

Inny problem to aktualizowanie listy orzeczeń dostępnych w języku 
angielskim. Najświeższe dostępne omówienie dotyczy wyroku z 30 li-
stopada 2008 r. Nie pojawiło się dotychczas (15.01.2010 r.) tłumaczenie 
żadnego wyroku wydanego w 2009 r. Taki stan można ocenić krytycz-
nie nie tylko z punktu widzenia rozpowszechniania orzecznictwa TK, ale 
także biorąc pod uwagę praktykę innych sądów konstytucyjnych. Przy-
kładu nie trzeba szukać daleko — Sąd Konstytucyjny Republiki Litewskiej 
publikuje na swojej stronie internetowej anglojęzyczne wersje prak-
tycznie wszystkich wydawanych orzeczeń. Jako ostatnie opublikowano 
tłumaczenie wyroku z 10 listopada 2009 r.11 Praktyka publikowania co 
najmniej komunikatów prasowych w języku angielskim jest również 
znana w innych sądach konstytucyjnych12.

Mało nowoczesna i mało przyjazna użytkownikowi kompozycja 
serwisu

Wciąż serwisy internetowe wielu polskich instytucji publicznych przypo-
minają Internet sprzed kilku czy kilkunastu lat. Do tego poziomu dostraja 
się niestety serwis TK. Zarówno w warstwie graficznej, jak i dostępnych 
funkcjonalności trudno go porównywać nie tylko z serwisami komer-
cyjnymi, ale także niektórymi pozytywnymi przykładami serwisów 
instytucji publicznych, np. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(www.uokik.gov.pl). Tymczasem przygotowanie serwisu opartego na 
przejrzystej i nowoczesnej koncepcji graficznej nie wydaje się zadaniem 
nadmiernie kosztownym i skomplikowanym technicznie. Serwis TK nie 
musi bowiem zawierać najbardziej wyszukanych rozwiązań graficz-
nych i funkcjonalnych. Ważne, by wypełniały one minimalny standard 
dzisiejszego Internetu. Istotne jest również, by odświeżony serwis TK 
uwzględniał także potrzeby osób niepełnosprawnych, np. niedowidzą-

10 Przykładowo, spośród orzeczeń wydanych w 2008 r. opublikowano pięć omówień 
w języku angielskim. Spośród orzeczeń wydanych w 2007 r. — sześć omówień i jedno 
pełne tłumaczenie.
11 http://www.lrkt.lt/Documents1_e.html, Data wejścia: 19.11.2009 r.
12 Por. np. serwis niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego:  
http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/index.html, data wejścia: 14.01.2010 r.
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cych. W tym celu stosowane są powszechnie funkcjonalności takie, jak 
np. „mówiąca” przeglądarka.

Dodatkowo warto rozważyć zastosowanie narzędzi, które ułatwiałyby 
odsyłanie („linkowanie”) do konkretnych orzeczeń z innych serwisów 
internetowych. Służyłoby to upowszechnianiu orzecznictwa i szerszemu 
analizowaniu przez media i komentatorów. Innym pomysłem jest wy-
korzystanie już ogólnie dostępnych internetowych baz aktów prawnych 
w ten sposób, by w orzeczeniach przy powołaniu się na konkretne prze-
pisy była możliwość automatycznego przejścia „jednym kliknięciem” do 
odpowiedniego przepisu.

Serwis internetowy — w poszukiwaniu wzorców

Projektując ewentualne zmiany w serwisie TK warto również przyglądać 
się rozwiązaniom stosowanym przez sądy konstytucyjne w innych pań-
stwach. Jako źródło dobrych praktyk w tej dziedzinie można wskazać 
serwisy następujących instytucji:

1. Trybunał Konstytucyjny Hiszpanii (www.tribunalconstitucional.
es) — strona główna serwisu zawiera informacje o najświeższych 
orzeczeniach i innych wydarzeniach w Trybunale. Funkcjonuje 
rozbudowana wyszukiwarka orzeczeń umożliwiająca jednocześnie 
przeszukiwanie ich treści. Orzeczenia są dostępne do przeglądania 
bezpośrednio w serwisie. Serwis jest atrakcyjny wizualnie — zawiera 
rozbudowaną galerię zdjęć z życia Trybunału, a nawet „wirtualną 
wycieczkę” po Trybunale. 

Serwis Trybunału Konstytucyjnego Hiszpanii (www.tribunalconstitucional.es),  
data wejścia: 21.01.2010 r.
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2. Sąd Konstytucyjny Słowenii (www.us-rs.si) — bardzo rozbudo-
wany i profesjonalnie prowadzony serwis nieodstający poziomem 
wykonania i zawartością od serwisów komercyjnych. Umożliwia nie 
tylko szybkie zapoznawanie się z bieżącym orzecznictwem i innymi 
wydarzeniami z poziomu strony głównej, ale także subskrybowanie 
elektronicznego informatora (tzw. newslettera) dotyczącego wyda-
nych orzeczeń i aktualności z życia Sądu. Niezwykle bogata w treść 
jest również anglojęzyczna wersja serwisu. 

Serwis Sądu Konstytucyjnego Słowenii (www.us-rs.si), data wejścia: 21.01.2010 r.

3. Trybunał Konstytucyjny Austrii (www.vfgh.gv.at) — jego treść nie 
jest bardzo rozbudowana, ale zawiera kilka przydatnych funkcjo-
nalności: kanał RSS, a nawet blog z aktualnościami dotyczącymi 
Trybunału.

Serwis Trybunału Konstytucyjnego Austrii (www.vfgh.gv.at), data wejścia: 21.01.2010 r.
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4. Europejski Trybunał Praw Człowieka (www.echr.coe.int.) — ETPC 
na szeroką skalę transmituje toczące się przed nim rozprawy. Pu-
blikuje też na stronie głównej swojego serwisu zapowiedzi najcie-
kawszych orzeczeń. Osobny dział w serwisie zbudowano na użytek 
mediów — gromadzone są tam komunikaty prasowe (press releases) 
czy informacje z życia Trybunału. Konstrukcja samych komunikatów 
i serwisu newsowego może być również wzorem dla TK. Przykłado-
wo, na stronie głównej pojawiają się regularnie informacje o zbliżają-
cych się rozprawach, zapowiedzi wyroków czy informacje prasowe 
na temat wydanych właśnie wyroków wraz z danymi kontaktowymi 
pracowników biura Trybunału, którzy mogą udzielić dokładniejszych 
informacji na ich temat. Rozbudowany jest serwis RSS — można 
w ten sposób uzyskiwać szybki dostęp do informacji m.in. o nowych 
orzeczeniach czy sprawach zakomunikowanych rządom. 

Serwis Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (http://echr.coe.int), data wejścia: 
21.01.2010 r.
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ETPC udostępnia także w specjalnym serwisie wiele materiałów mul-
timedialnych — zdjęć, nagrań, filmów przedstawiających podstawowe 
dane na temat pracy Trybunału.

Serwis multimedialny Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  
(http://multimedia.echr.coe.int/en/), data wejścia: 21.01.2010 r.

Informowanie o sprawach i dostęp do orzecznictwa

Publikacja wyroków

Obecnie publikowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego wygląda 
następująco:

(1) Ogłoszenie sentencji wyroku wraz z ustnym uzasadnieniem i zda-
niami odrębnymi — z reguły następuje to jeszcze w dniu ostatniej 
rozprawy.

(2) Publikacja komunikatu prasowego na stronie internetowej TK 
— przed rozprawą pojawia się komunikat opisujący problem rozpa-
trywany przez Trybunał, zgłoszone zarzuty, a w przypadku skargi 
konstytucyjnej także krótki opis stanu faktycznego. Po ogłoszeniu 
wyroku pojawia się na stronie Trybunału komunikat przedstawiają-
cy najważniejsze tezy ustnego uzasadnienia poprzedzone opisem 
sprawy. Dużą zaletą komunikatów jest ich publikowanie już w ciągu 
kilkudziesięciu minut po ogłoszeniu wyroku.

(3) Publikacja sentencji wyroku w Dzienniku Ustaw.
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(4) Publikacja wyroku wraz z uzasadnieniem w Zbiorze Orzecznic-
twa TK oraz w bazie internetowej — następuje to z reguły po upły-
wie około miesiąca po ogłoszeniu wyroku. 

Przed pierwszą rozprawą w danej sprawie Zespół Prasy i Informacji Try-
bunału przygotowuje również na podstawie wniosku strony skarżącej (py-
tania prawnego, skargi konstytucyjnej) komunikat prasowy. Zamieszczany 
jest na stronie internetowej TK na kilka dni przed rozprawą. Niestety, nie 
publikuje się opisów spraw krótko po ich zarejestrowaniu do rozpoznania 
przez Trybunał. Wskazuje się tylko, jakie przepisy i przez kogo zostały 
zaskarżone, co nie zawsze pozwala dokładnie zidentyfikować okolicz-
ności sprawy i problem prawny. Ponadto, zarówno komunikaty przed 
rozprawą, jak i po wydaniu wyroku, nie zawsze są formułowane w sposób 
zrozumiały dla tzw. „przeciętnego obywatela” — używa się w nich języka 
prawniczego i pojęć prawnych zazwyczaj niezrozumiałych dla osób, które 
nie mają wykształcenia prawniczego. Co więcej, komunikat nie zawiera 
informacji o zdaniach odrębnych, ani tym bardziej o ich uzasadnieniu. 
Przykładem może być komunikat po wyroku TK z 2 grudnia 2009 r. 
w sprawie wliczania ocen z religii do średniej, gdzie zdanie odrębne 
złożyła sędzia Ewa Łętowska. Jego tezy nie zostały przedstawione w ko-
munikacie, można było się z nimi w pewnej części zapoznać po lekturze 
artykułów prasowych dotyczących wyroku (por. np. E. Siedlecka, Średnia 
z religii zgodna z konstytucją, „Gazeta Wyborcza” z 3 grudnia 2009 r.).

Z informacji uzyskanych w Biurze TK wynika, że na treść komunikatów 
po rozprawie, a zatem także na ich zrozumiałość, największy wpływ 
mają sędziowie sprawozdawcy, autorzy ustnych uzasadnień wyroków 
(oraz ich asystenci). Stąd zarówno długość komunikatów, jak i sposób ich 
sformułowania jest zróżnicowany. Być może zatem warto pomyśleć — za-
chowując oczywiście powagę urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjne-
go — o konsultacjach dla sędziów i ich asystentów, których celem byłoby 
formułowanie ustnych uzasadnień i komunikatów w sposób bardziej 
przystępny. Również treść komunikatów mogłaby być bardziej rozbudo-
wana, szczególnie o obszerniejszą analizę skutków wyroku, jego adresa-
tów, a także wpływu na stan regulacji w określonym obszarze prawa.

Innym, ciekawym z punktu widzenia klarowności przekazu płynącego 
z orzeczeń, rozwiązaniem może być publikowanie wyroków z pełnym 
pisemnym uzasadnieniem już w dniu jego ogłoszenia. Zdajemy sobie 
sprawę z pewnych technicznych utrudnień związanych z tym pomy-
słem — oznaczałoby to przede wszystkim konieczność odroczenia 
ogłoszenia wyroku po ostatniej rozprawie do czasu przygotowania (zre-
dagowania) ostatecznej wersji pisemnego uzasadnienia. Z drugiej jednak 
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strony, konieczność oczekiwania na uzasadnienie nie tylko utrudnia 
właściwe zrozumienie motywów, którymi kierował się Trybunał i sprzyja 
przeinaczeniom, ale także ogranicza debatę wokół orzeczeń. Siłą rzeczy 
bowiem kilka tygodni po wydaniu orzeczenia trudno o równie gorącą 
i interesującą dla szerszej publiczności dyskusję na temat wyroku. Przy-
spieszenie publikacji uzasadnień mogłoby także ułatwić samemu Trybu-
nałowi reagowanie na nieprecyzyjne czy nierzetelne relacje medialne 
dotyczące treści orzeczeń. 

Proponujemy także udostępnianie protokołów z rozpraw toczących się 
przed Trybunałem. Pozwoliłoby to nie tylko szerzej zapoznawać się z ar-
gumentacją stron postępowania, ale także np. porównywać treść ustnego 
uzasadnienia wyroku z uzasadnieniem pisemnym. Protokoły rozpraw 
powinny być dostępne nawet po wprowadzeniu transmisji internetowych 
rozpraw i utworzeniu archiwum nagrań. 

Dostęp do dokumentów spraw

Wartościowym źródłem przydatnych informacji (przede wszystkim dla 
prawników praktyków czy naukowców) na temat toczących się przed TK 
spraw mogą być dokumenty poszczególnych spraw – wnioski i stanowi-
ska stron. Trybunał kilka lat temu zdecydował się na publikowanie przed 
rozprawami dokumentów w sprawach będących przedmiotem szczegól-
nego zainteresowania. Obejmowały one m.in. następujące materiały:

— wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją określonych 
przepisów prawa,

— stanowisko Sejmu RP,

— stanowisko Prokuratora Generalnego.

W czasie ostatnich pięciu lat (od 2005 r.) opublikowano takie materiały 
jednak tylko dziewięć razy, po raz ostatni w 2007 r. przy okazji sprawy 
dotyczącej sankcji za nieterminowe składanie oświadczeń majątkowych 
przez samorządowców (sygn. akt K 8/07). Wcześniej, zdarzyło się to 
m.in. przy okazji kontrowersyjnej ustawy medialnej z grudnia 2005 r. 
(sygn. akt K 4/06), wspomnianej sprawy dostępu do zawodów praw-
niczych (sygn. akt K 6/06) czy uchwały Sejmu RP powołującej tzw. 
bankową komisję śledczą (sygn. akt U 4/06). Można więc przypuszczać, 
że kryterium publikacji dokumentów było społeczne zainteresowanie 
daną sprawą — im było większe, tym większa była szansa na udostęp-
nienie materiałów.
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Z nieznanych przyczyn praktyki tej zaniechano. Od 2007 r. liczyć 
można tylko na inne źródła dostępu do dokumentów. Przykładowo, 
treść swoich wniosków do TK publikuje Rzecznik Praw Obywatelskich. 
Dokumenty spraw są niekiedy przekazywane dziennikarzom (w formie 
drukowanej) przed rozprawami. Nie jest to jednak zawsze komplet doku-
mentów, a jedynie ich wybór, głównie wniosek strony skarżącej. 

Na powyższą kwestię warto zwrócić uwagę w kontekście wyroku Euro-
pejskiego Trybunału Praw Człowieka z 14 kwietnia 2009 r. w sprawie 
TASZ przeciwko Węgrom13. Skarga trafiła do Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka, ponieważ węgierski Sąd Konstytucyjny odmówił dostę-
pu do wniosku posła węgierskiego, w którym domagał się on zbadania 
konstytucyjności znowelizowanych wcześniej przez parlament karnych 
przepisów antynarkotykowych. Odmowa była motywowana konieczno-
ścią ochrony danych osobowych. ETPCz wskazał tam na niedopuszczal-
ność w świetle art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka tego typu 
praktyki i podkreślił wagę dostępu do akt sprawy jako elementu wolno-
ści pozyskiwania informacji gwarantowanego Konwencją.

Ostatnia kwestia dotyczy podsumowań i analiz orzecznictwa przygo-
towywanych przez Trybunał. Są one bardzo cennym źródłem informa-
cji dla profesjonalistów. Nie są jednak zrozumiałe dla szerszego grona 
odbiorców. Warto rozważyć, czy przy okazji takich analiz i podsumo-
wań nie byłoby dobrze przygotować zwięzły i przejrzysty materiał, 
w którym znajdowałyby się podstawowe informacje o tym, „co ważne-
go” w danym okresie powiedział Trybunał. Taki materiał miałby war-
tość edukacyjną i informacyjną, ale byłby też niezwykle użyteczny dla 
dziennikarzy. 

Media i dyskurs publiczny na temat orzeczeń

Bieżące relacje z mediami

Wiele orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dotyka skomplikowanych 
zagadnień prawnych, których zrozumienie przez społeczeństwo wyma-
ga odpowiedniego przekazu medialnego. Innymi słowy, Trybunał chcąc 
poprawić społeczną percepcję swojego orzecznictwa, musi w pierwszej 
kolejności ze zrozumiałym komunikatem trafiać do mediów. Ta funkcja 

13 Skarga nr 14967/89. Szerzej zob.: A. Bodnar, M. Bernatt, Szerszy dostęp do informa-
cji publicznej, „Rzeczpospolita” z 11 lipca 2008 r. 
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jest obecnie realizowana głównie przez powołany w 2002 r. Zespół 
Prasy i Informacji. W ciągu kilku lat działalności Zespół uczynił wiele, 
by ułatwić mediom obsługę Trybunału i przekazywanie społeczeństwu 
rzetelnych informacji na temat działalności TK. 

Docenić należy przekazywanie dziennikarzom komunikatów praso-
wych. Komunikaty te są publikowane przed rozprawami i zawierają opis 
rozpoznawanej sprawy. Zgodnie z informacjami Zespołu Prasy i Informa-
cji redakcje, które wyraziły takie zainteresowanie, otrzymują także coty-
godniowy newsletter z informacjami o najważniejszych wydarzeniach. 
Ponadto dziennikarze, którzy pojawią się w Trybunale, otrzymują przed 
rozprawami zestaw materiałów prasowych. Składa się on z opisu sprawy, 
przytoczenia zaskarżonych przepisów i wzorca konstytucyjnego, a także 
wniosku strony skarżącej (pytania prawnego, skargi konstytucyjnej). Bar-
dzo ciekawą inicjatywą jest organizowanie spotkań z członkami składu 
orzekającego w danej sprawie zaraz po ogłoszeniu wyroku. Zdaniem 
dziennikarzy dzieje się to jednak coraz rzadziej i jest mało użyteczne 
dla dziennikarzy mediów elektronicznych, którzy informacje muszą 
przekazać szybko i w syntetycznej formie.

Warto jednak pomyśleć o dalszych działaniach14. Można rozważyć 
podjęcie przez Trybunał konsultacji ze środowiskiem dziennikarskim, 
w szczególności z dziennikarzami obsługującymi TK, w sprawie ewentu-
alnych metod polepszenia polityki medialnej Trybunału. Można zareko-
mendować przeprowadzenie wśród dziennikarzy ankiety, która odpo-
wiadałaby na następujące pytania:

— czy komunikaty prasowe i materiały przekazywane dziennikarzom 
w związku z rozprawami przed TK są wystarczająco zrozumiałe 
i kompletne?

— czy dziennikarze mają wystarczający dostęp do innych informacji 
dotyczących działalności Trybunału, np. planowanych terminów roz-
praw, dokumentów postępowań?

— czy zapewnia się mediom możliwość stałego komunikowania się 
z osobami odpowiedzialnymi za te kontakty Trybunału?

14 Zob. także Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk — część druga, Ł.Bojarski (red.), 
Warszawa 2008, cz. VI Sądy a media, s. 131–144 oraz Biuro prasowe w hiszpańskich 
sądach, s. 150–153, publikacja dostępna także na stronie Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka www.prawaczlowieka.pl
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— co można poprawić w kontaktach Trybunału z dziennikarza-
mi, w szczególności korzystając z doświadczeń innych instytucji 
publicznych?

Przeprowadzone w ramach niniejszego badania rozmowy z dzienni-
karzami wskazują już na pewne elementy wymagające poprawy. Za-
uważono zbyt hermetyczny język komunikatów prasowych, brak stałej 
współpracy ze służbami Trybunału, trudności w uzyskaniu wyjaśnienia 
treści orzeczeń oraz brak prób zainteresowania przez Trybunał dzien-
nikarzy konkretnymi tematami (nastawienie reaktywne, defensywne) 
oraz to, że Trybunał nie bierze pod uwagę specyfiki mediów (wartość 
mają informacje aktualne i szybkie). Zwracano też uwagę na utrudniony 
dostęp do ważnych informacji — stanowisk stron postępowania czy np. 
informacji o liczbie spraw pozostających w referatach poszczególnych 
sędziów. Ważnym mankamentem jest również informacja o planowa-
nych rozprawach, która sięga tylko do kilku tygodni naprzód.

Osobnym problemem pozostaje zdaniem dziennikarzy praktyka związa-
na z udostępnieniem informacji publicznych. Nie jest jasne, jakie infor-
macje są utajniane i z jakich powodów. Wymagałoby to uporządkowa-
nia i doprecyzowania.

Z drugiej jednak strony, same media nie zawsze dokładają należytej 
staranności we współpracy z Trybunałem. Razi coraz mniejsza specja-
lizacja i profesjonalizacja mediów w obsłudze Trybunału. W niewielu 
redakcjach funkcjonują dziennikarze wyspecjalizowani w tematyce 
„trybunalskiej” , bywający tam na co dzień (ostatnio zrezygnowała z tej 
praktyki „Rzeczpospolita”). Brakuje stałych rubryk w prasie poświęco-
nych przedstawianiu wszystkich orzeczeń. Nie pojawiają się także opra-
cowania analityczne pozwalające np. na śledzenie linii orzeczniczych 
Trybunału (czy poszczególnych sędziów) w danej kategorii spraw.

W tym miejscu warto poddać pod rozwagę pomysł bliższej współpracy 
z grupą wyspecjalizowanych dziennikarzy poprzez np. ułatwienie im 
dostępu do sędziów i kadry obsługującej Trybunał, częstsze spotkania, 
sygnalizowanie szczególnie ważnych w ocenie Trybunału spraw. Ułatwi-
łoby to wzajemne zrozumienie i komunikację. Warto przy tym przyjrzeć 
się doświadczeniom innych trybunałów i sądów w tej dziedzinie.

Zauważalną pracę wykonują czasopisma branżowe, w których pojawiają 
się artykuły dotyczące wyroków wpływających na stan regulacji w danej 
dziedzinie (np. „Nieruchomości C.H. Beck”, „Gazeta Samorządu i Admi-
nistracji”). W mediach elektronicznych trudniej o głębszą refleksję nad 
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orzecznictwem TK, ale tu także pojawiają się pozytywne wyjątki — np. 
audycje w Radiu TOK FM, w których komentuje się wyroki z udziałem 
przedstawicieli nauki prawa czy organizacji pozarządowych. Lukę starają 
się także wypełnić coraz bardziej rozbudowane serwisy informacyjne 
o tematyce prawnej (www.prawnik.pl. www.gazetaprawna.pl,  
www.lex.pl). Trudno natomiast znaleźć w sieci coś na kształt bloga  
monitorującego stale orzecznictwo TK na wzór np. blogów poświęco-
nych orzecznictwu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości  
(http://courtofjustice.blogspot.com) czy Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka (http://echrblog.blogspot.com), prowadzonych przez naukow-
ców o publicystycznym temperamencie.

Strategia działania w sytuacjach kryzysowych

Inna kwestia to strategia informacyjnego „zarządzania kryzysowego”. 
Chodzi o to, jaka powinna być reakcja Trybunału na nieprawdziwe czy 
nierzetelne przekazy medialne oraz poglądy wyrażane w debacie pu-
blicznej, które świadczą o opacznym rozumieniu jego roli i treści konkret-
nych orzeczeń. Trzeba się także zastanowić nad metodą wyjaśniania wąt-
pliwości dotyczących interpretacji niektórych orzeczeń w praktyce, o ile 
nie czyni tego sam Trybunał w formie postanowienia. W instytucjach 
prywatnych, ale także publicznych, tego typu zadania spoczywają na 
rzeczniku prasowym czy biurze prasowym. W praktyce działalności TK 
to rozwiązanie właściwie nie jest szerzej stosowane. W czasie ostatnich 
pięciu lat (od 1 stycznia 2005 r.) na łamach dodatku prawnego dziennika 
„Rzeczpospolita”, gdzie najczęściej toczą się dyskusje wokół orzeczeń 
TK, głos rzecznika Trybunału pojawił się tylko pięciokrotnie, z czego trzy 
razy w formie sprostowania/wyjaśnienia15. Czterokrotnie rzecznik TK 
pojawił się w tym samym okresie na łamach „Gazety Wyborczej”. Można 
oczywiście się zastanawiać, na ile wynikało to z braku aktywności biura 
prasowego Trybunału, a na ile z braku zainteresowania dziennikarzy. 
Ponadto trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną, szczególnie delikatną, 
kwestię. Trudno sobie wyobrazić, by rzecznik prasowy Trybunału miał 
aktywnie występować w mediach jako interpretator wyroków TK. 

Więcej w tej materii może czynić, i czynił już w przeszłości, Prezes TK. 
Oprócz wspomnianej wyżej konferencji prasowej i udziału w spotkaniu 
na Uniwersytecie Warszawskim po wyroku w sprawie zawodów praw-
niczych, były prezes TK Marek Safjan dość często gościł w mediach 
elektronicznych, tłumacząc zawiłości niektórych orzeczeń. Zapocząt-

15 Emerytury dla wszystkich, „Rzeczpospolita” z 16 maja 2005 r.; Nie było takiej tezy, 
„Rzeczpospolita” z 19 maja 2006 r.; Wyjaśnienie, „Rzeczpospolita” z 11 lipca 2006 r.
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kował on także na łamach „Rzeczpospolitej” cykl Rozważania Prezesa 
Trybunału Konstytucyjnego, w którym ukazało się od 2001 r. prawie 
czterdzieści artykułów, również dotyczących konkretnych wyroków TK. 
Obecny prezes Trybunału Bohdan Zdziennicki w „Rzeczpospolitej” już 
jednak nie publikuje, jego felietony pojawiają się za to od niedawna na 
portalu prawnik.pl. 

Niezależnie od tych działań warto się zastanowić nad rozwinięciem 
przez Trybunał szczególnej „strategii informacyjnej” w przypadku wyro-
ków budzących największe emocje i kontrowersje, obejmującej np.:  
(a) dodatkowe konferencje prasowe w celu wyjaśnienia narosłych wąt-
pliwości i sprostowania pojawiających się nieścisłości; (b) dodatkowe 
komunikaty prasowe adresowane do mediów w reakcji na pojawiające 
się tam nieścisłości, przeinaczenia itp.; (c) publikowanie skróconych 
omówień wyroków przygotowanych przez Biuro TK.

Wydaje się też, że warto przemyśleć przygotowanie mechanizmu reago-
wania w szczególnych „kryzysowych” sytuacjach tak, by osoby zaanga-
żowane w informowanie o działalności Trybunału wiedziały precyzyj-
nie, jakie działania, w jakim czasie muszą przedsięwziąć, aby skutecznie 
zadbać o wizerunek Trybunału i dotrzeć z odpowiednim przekazem do 
opinii publicznej.

Edukacja społeczna i prawnicza

Działalność edukacyjna i popularyzatorska prowadzona przez Trybunał

Trybunał co najmniej od kilku lat prowadzi działania edukacyjne, 
w szczególności skierowane do młodzieży. Podstawową formą tej 
aktywności jest przyjmowanie grup uczniów i studentów połączone 
z obserwacją rozprawy przed TK. W 2008 r. Trybunał Konstytucyjny 
zorganizował spotkania dla 37 grup szkolno-uniwersyteckich16. 

Inne działania obejmują organizację wykładów otwartych dotyczących 
problematyki konstytucyjnej. Ponadto, od października 2003 roku, 
Biuro Trybunału Konstytucyjnego wspólnie z Mazowieckim Samorzą-
dowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizowało cykl zajęć 
tematycznych dla nauczycieli i uczniów szkół średnich w ramach 

16 Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Try-
bunału Konstytucyjnego w 2008 r., Warszawa 2009, s. 135.
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projektu „Wszechnica Konstytucyjna”. Jego celem była nie tyle popu-
laryzacja orzecznictwa TK, ile poszerzenie ogólnej wiedzy o państwie 
i prawie, z uwzględnieniem roli sądu konstytucyjnego w państwie. 
Projekt był adresowany do szkół z województwa mazowieckiego, były 
to przede wszystkim zajęcia wykładowe czy seminaryjne. Z informacji 
uzyskanych w TK wynika, że nie jest on już kontynuowany. W zamian 
prowadzi się cykl wykładów o Konstytucji i roli Trybunału17, o któ-
rych informuje Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli. 

Inicjatywy organizacji pozarządowych, szkół, uczelni wyższych

Działania edukacyjne prowadzone przez TK mogłyby i powinny zostać 
rozbudowane dzięki współpracy z innymi podmiotami. O tym, że wy-
korzystywanie potencjału środowisk akademickich i organizacji poza-
rządowych w popularyzacji orzecznictwa TK jest możliwe, świadczyć 
może projekt Konstytucja na co dzień Polskiego Stowarzyszenia Edukacji 
Prawnej. W jego ramach powstały np. napisane przystępnym językiem 
opracowania dotyczące wybranych orzeczeń TK. Są one dostępne w 
Internecie pod adresem http://www.psep.pl/index.php?co=publ&mm=7. 
Projekt jest formą przeniesienia na polski grunt bogatych doświadczeń 
amerykańskiego programu Street law (zob. niżej).

Inną ciekawą inicjatywą jest serwis „Prawa człowieka w orzecznictwie 
sądowym” (www.prawaczlowieka.edu.pl) utworzony przez Zakład Praw 
Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego na przełomie 2007 i 2008 r.18 
W serwisie nie tylko publikowane są orzeczenia TK (w sumie 261 orze-
czeń), ale także komentarze do tych orzeczeń studentów prawa oraz 
prawników praktyków. Zorganizowano także cztery edycje konkursu stu-
denckiego na najlepszy komentarz do orzeczeń z zakresu praw człowie-
ka, w tym orzeczeń TK. Niestety, z powodu braku środków finansowych, 
projekt został zawieszony i nie wiadomo, czy będzie kontynuowany.  
To wskazuje na potrzebę zapewnienia projektom edukacyjnym stabilne-
go wsparcia. Być może takim oparciem w niektórych projektach mógłby 
być sam Trybunał Konstytucyjny. Jego rolą byłoby inspirowanie pewnych 
inicjatyw, a także współpraca merytoryczna.

17 W ostatnim czasie odbyło się spotkanie w ramach cyklu „Podstawowe założenia Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Swoje refleksje na temat „Hans Kelsen a konstytucyj-
ny system źródeł prawa” przedstawili prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz i prof. 
Marek Zirk-Sadowski (17 listopada 2009 r.). 
18 Projekt był finansowany przez fundację Trust for Civil Society in Central and Eastern 
Europe.
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Serwis „Prawa człowieka w orzecznictwie sądowym” (www.prawaczlowieka.edu.pl) 

Edukacja w szkołach średnich

Edukacja konstytucyjna nie powinna zaczynać się dopiero na studiach. 
Ważne jest przekazanie pewnego bagażu wiedzy również uczniom 
szkół średnich, do czego doskonale nadają się zajęcia w ramach przed-
miotu „Wiedza o społeczeństwie”. Analiza dopuszczonych przez Mini-
stra Edukacji Narodowej programów nauczania z tego przedmiotu wska-
zuje jednak, że dostępne programy i podręczniki kładą nacisk jedynie na 
ogólny zarys roli TK w systemie instytucji państwowych. Autorzy tylko 
jednego z analizowanych programów poświęcili uwagę rozwinięciu 
bardziej praktycznej wiedzy na temat TK. Jako sposób nauczania prze-
widuje się, iż uczniowie, korzystając z Internetu, sprawdzą, jakie skargi 
konstytucyjne trafiły dotąd do Trybunału. Ponadto przewiduje się prze-
prowadzenie symulacji rozprawy19. 

Z informacji uzyskanych w Biurze Trybunału wynika, że zainteresowa-
niem cieszą się wizyty uczniów szkół średnich w Trybunale połączone 
z obserwacją rozprawy. Jako przykład podano jedną ze szkół w Kędzie-
rzynie-Koźlu, która organizuje wizyty w TK każdego roku. Trybunał 
przygotował także broszurę z podstawowymi informacjami na swój 
temat, która cieszy się sporym zainteresowaniem młodzieży odwiedza-
jącej Trybunał. 

19 A. Pacewicz, P. Śpiewak, T. Merta, J. Strzemieczny, Z demokracją na ty — edukacja 
prawna i obywatelska. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponad-
gimnazjalnych — zakres podstawowy i rozszerzony, DKOS-4015-193/02. 
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To jednak wydaje się wciąż niewiele w porównaniu np. z doświad-
czeniami amerykańskimi. Przykładem może być działający tam już od 
prawie 40 lat program Street law („Uliczne prawo”).

Program Street law w sferze edukacji dotyczącej działalności i orzecznictwa Sądu 
Najwyższego Stanów Zjednoczonych

Street law – edukacja na temat działalności i orzecznictwa Sądu 
Najwyższego USA

Inicjatywa Street law sięga korzeniami 1972 r., kiedy grupa studentów 
skupionych wokół Centrum Prawa Uniwersytetu z Georgetown opracowała 
projekt edukacji prawnej uczniów szkół średnich w dystrykcie Columbia. 
Następnie, projekt zaczął się rozprzestrzeniać na cały kraj. Jednym z jego 
wątków jest również popularyzacja orzecznictwa Sądu Najwyższego USA, 
czyli organu pełniącego w Stanach Zjednoczonych funkcje analogiczne 
do Trybunału Konstytucyjnego. Obejmuje to letnią szkołę dla nauczycieli, 
którzy w czasie kilkudniowego kursu zaznajamiają się z historią, zasadami 
działalności i orzecznictwem Sądu Najwyższego. Oprócz tego dostępne są 
filmy i podręczniki służące pogłębianiu wiedzy na temat SN i całego syste-
mu prawnego. 

Źródło: http://www.streetlaw.org//en/Index.aspx. 

Odpowiedzialność za tę sferę być może w najmniejszym stopniu leży 
po stronie samego Trybunału. Najważniejsza wydaje się rola twórców 
programów nauczania, organizacji pozarządowych oraz samych na-
uczycieli. Sam Trybunał może jednak patronować działaniom eduka-
cyjnym (w szkołach) i zarazem je merytorycznie wspierać — ułatwiać 
organizację spotkań z sędziami czy pracownikami Biura TK, może 
zapewniać materiały informacyjne i inspirować działania organiza-
cji pozarządowych, szkół, uczelni i innych instytucji edukacyjnych 
(np. ośrodków doskonalenia nauczycieli). Warto również, przy okazji 
zmian w serwisie internetowym Trybunału, pomyśleć nad rozbudo-
waniem jego zawartości adresowanej do młodzieży. Może to być, 
przykładowo, wirtualna wycieczka po Trybunale, filmy przekazujące 
w przystępny i atrakcyjny sposób podstawowe informacje o działalności 
TK czy też materiały informacyjne i edukacyjne do pobrania. Można 
pomyśleć o specjalnym serwisie multimedialno-edukacyjnym, w którym 
zebrane byłyby wszystkie materiały przeznaczone dla uczniów i innych 
osób zainteresowanych podstawowymi informacjami o Trybunale.
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Edukacja uniwersytecka

Istotne jest, by poszerzanie wiedzy o roli TK i znajomości jego 
orzecznictwa w ramach uniwersyteckiego nauczania prawa nie odbywa-
ło się wyłącznie w ramach kursu z prawa konstytucyjnego — obecnego 
w zasadzie na wszystkich wydziałach prawa w Polsce (zob. załącznik 
1). Po pierwsze, niezbędne jest uwzględnianie wątków konstytucyj-
nych w ramach wykładów z innych przedmiotów (zapoznawanie się 
z orzeczeniami z danego obszaru), a także obudowanie podstawowego 
kursu zajęciami specjalizacyjnymi, także praktycznymi. Najciekawszą 
formułą wydają się symulacje rozpraw przed Trybunałem (tzw. moot 
court). Idea moot court najbardziej rozwinęła się w krajach anglosaskich 
(Stany Zjednoczone, Wielka Brytania). Obecnie jest jednak wykorzy-
stywana w edukacji prawniczej również w innych państwach, w tym 
coraz częściej w Polsce20. Przykładowo, regularnie organizowane są 
międzynarodowe konkursy moot court obejmujące symulacje rozpraw 
przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości czy symulacje rozpraw 
arbitrażowych. W konkursach tych uczestniczą również polscy studenci. 
Do tej pory jednak nie został zorganizowany w Polsce konkurs na symu-
lację rozprawy przed TK. Co więcej, w edukacji uniwersyteckiej model 
moot court w odniesieniu do Trybunału raczej nie jest wykorzystywany. 
Pozytywnie wyróżniał się do niedawna Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego, który kilkakrotnie w ramach zajęć z pra-
wa konstytucyjnego organizował symulację rozprawy przed TK (po raz 
ostatni w 2005 r.). Obecnie można wspomnieć o ciekawych inicjaty-
wach niewielkiej uczelni z Legnicy (Wyższa Szkoła Menedżerska), gdzie 
prowadzi się zajęcia pt. „Symulacja rozprawy sądowej — karnej, cy-
wilnej, administracyjnej, konstytucyjnej”. Ciekawym pomysłem jest też 
aranżacja na uczelni pomieszczenia, wyposażonego tak jak sala sądowa, 
w celu uwiarygodnienia prowadzonych symulacji rozpraw. Takie „sale 
sądowe” istnieją już na kilku polskich uczelniach, m.in. na Wydziale 
Prawa Uniwersytetu Gdańskiego.

Warto pomyśleć, by tego typu projekty były realizowane w ramach 
szerokiej współpracy uczelni, organizacji studenckich, organizacji poza-
rządowych, ale także przy wsparciu samego TK (patronat, udostępnienie 
sali rozpraw na potrzeby symulacji, możliwość spotkania z Prezesem 
TK i sędziami, wsparcie merytoryczne uczestników przez pracowników 
Biura TK, ufundowanie nagród zwycięzcom itp.).

20 Zob. np. Ł. Bojarski, B. Namysłowska-Gabrysiak, Symulacja rozpraw sądowych jako 
metoda edukacyjna, Warszawa 2008.
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Do innych działań, które mogą być rozwijane w ramach współpracy 
między TK, uczelniami i środowiskiem pozarządowym można zaliczyć:

— konkursy na glosy do orzecznictwa TK,

— warsztaty pisania skargi konstytucyjnej – taką inicjatywę realizuje 
wspomniana już Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, ale tak-
że np. Wydział Prawa i Administracji UW, który oferuje możliwość 
uczestnictwa w warsztatach prowadzonych przez pracowników 
Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków Biura 
Trybunału Konstytucyjnego,

— wykłady i debaty na temat najbardziej istotnych i kontrowersyjnych 
orzeczeń (po ich wydaniu).

ZAŁĄCZNIK (opracowała Anna Tujakowska)

Analiza programów nauczania na uniwersytetach

Z analizy siatek programowych uniwersytetów publicznych i niepublicz-
nych wynika, iż zasadą jest oferowanie przez uczelnie zajęć z przed-
miotu „Prawo konstytucyjne”. W ramach tych zajęć mówi się również 
o Trybunale Konstytucyjnym. Najczęściej jest to jedna jednostka zajęcio-
wa. Przekazuje się ogólne informacje dotyczące zasad funkcjonowania 
TK oraz roli, jaką odgrywa on w ramach struktur państwowych. Zdarza 
się, że wśród materiałów dydaktycznych zamieszczanych na stronach 
internetowych znajdują się również wybrane orzeczenia Trybunału 
(np. Wydział Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza). 

W kontekście niniejszej analizy na uwagę zasługują wykłady specjaliza-
cyjne, oferowane przez niżej wskazane uniwersytety. Zajęcia te skupiają 
się w większym zakresie na tematyce związanej z Trybunałem Konstytu-
cyjnym, ich formuła jest bardziej interaktywna — przewidująca większe 
praktyczne zaangażowanie studentów. Tematyka Trybunału Konstytu-
cyjnego propagowana jest również poprzez umożliwienie studentom 
publikacji artykułów naukowych w wydawanych w ramach wydziału 
zeszytów naukowych. Przykładowo na Uniwersytecie Śląskim w ramach 
„Humanistycznych Zeszytów Naukowych — Prawa Człowieka” opu-
blikowano takie artykuły: Zasada równości w orzecznictwie Trybunału 
Konstytucyjnego; Relacje pomiędzy Sądem Najwyższym a Trybunałem 
Konstytucyjnym w obowiązującym stanie prawnym; O „istocie” wolności 
w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego; Pojęcia: „państwo prawne” 
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i „praworządność” w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto 
niektóre wydziałowe strony internetowe oferują gotowe do wykorzysta-
nia materiały dydaktyczne (np. na stronach Wydziału Prawa Uniwersyte-
tu Gdańskiego zamieszczono materiały dot. organów o podobnej roli do 
Trybunału Konstytucyjnego w wybranych państwach UE).

Problematyka powiązana z szeroko pojętym prawem konstytucyjnym, 
a zatem również dotycząca Trybunału Konstytucyjnego, propagowana 
jest ponadto przez niektóre wydziały prawa w ramach działalności kół 
naukowych (np. Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Spiritus Con-
stitutionis” na Uniwersytecie Śląskim; Koło Naukowe Prawa Konstytu-
cyjnego „Pro Publico Bono” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza; 
Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Legislator” na Uniwersytecie 
Warszawskim). Przykładowo koło naukowe „Legislator” w ramach cyklu 
spotkań ,,Prawo konstytucyjne w praktyce” zaoferowało studentom 
warsztaty praktyczne pozwalające na zapoznanie się z teorią dotyczącą 
skargi konstytucyjnej, jak również przygotowanie takiej skargi. Ciekawą 
inicjatywą jest również projekt organizowany na Uniwersytecie Gdań-
skim — tzw. „Prawnicza Akademia Umiejętności”. Jest to całoroczny 
cykl praktycznych warsztatów zawodowych dla studentów prawa i admi-
nistracji. Studenci mają za zadanie m.in. napisanie skargi konstytucyjnej. 
Uniwersytet Wrocławski proponuje studia podyplomowe: „Studia skargi 
konstytucyjnej”. Również studia podyplomowe: „System ochrony praw 
człowieka w Polsce” organizuje Uniwersytet Jagielloński (poruszana jest 
problematyka skargi konstytucyjnej).

Uniwersytet, wydział Opis zajęć

Uczelnie publiczne 

Uniwersytet w Białymstoku, 
Wydział Prawa, Katedra Prawa 
Konstytucyjnego

Zajęcia „Sądownictwo konstytucyjne”

Uniwersytet Gdański, Wydział 
Prawa, Katedra Prawa Konstytucyj-
nego i Instytucji Politycznych

Zajęcia „Konstytucyjny system orga-
nów państwowych”

Uniwersytet Jagielloński, Wydział 
Prawa i Administracji, Katedra 
Prawa Konstytucyjnego 

Proseminarium z prawa konstytucyj-
nego „Sądownictwo konstytucyjne 
– tradycja i współczesność”
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Uniwersytet, wydział Opis zajęć

Katolicki Uniwersytet Lubelski, 
Wydział Prawa, Prawa Kano-
nicznego i Administracji, Katedra 
Prawa Konstytucyjnego

Wykłady fakultatywne „Orzecznictwo 
Trybunału Konstytucyjnego,” „Sądow-
nictwo konstytucyjne” oraz konserwa-
toria „Aksjologia orzecznictwa Trybu-
nału Konstytucyjnego,” „Orzecznictwo 
Trybunału Konstytucyjnego”

Uniwersytet Łódzki, Wydział Pra-
wa i Administracji, Katedra Prawa 
Konstytucyjnego

Wykład monograficzny „Sądownictwo 
konstytucyjne” 

Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Wydział Prawa 
i Administracji, Katedra Prawa 
Konstytucyjnego

Zajęcia monograficzne „Trybunał 
Konstytucyjny” 

Uniwersytet Warszawski, Wydział 
Prawa i Administracji, Katedra 
Prawa Konstytucyjnego 

Wykład specjalizacyjny „Trybunał 
Konstytucyjny” 

Uczelnie niepubliczne

Wyższa Szkoła Menedżerska 
w Legnicy 

Zajęcia fakultatywne: „Administracja 
w orzecznictwie konstytucyjnym”, 
„Orzecznictwo konstytucyjne”, „Skar-
ga i sądownictwo konstytucyjne”, „Sy-
mulacja rozprawy sądowej — karnej, 
cywilnej, administracyjnej, konstytu-
cyjnej”, „Wybrane zagadnienia prawa 
konstytucyjnego”

Prywatna Wyższa Szkoła Busines-
su, Administracji i Technik Kom-
puterowych w Warszawie, Instytut 
Prawa 

Zajęcia fakultatywne „Prawo konstytu-
cyjne porównawcze państw UE”

Opracowano na podstawie informacji ze stron internetowych poszczególnych uczelni.

Warszawa, 15 stycznia 2010 roku
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Serwisy internetowe sądów konstytucyjnych

Polska: http://www.trybunal.gov.pl

Austria: http://www.vfgh.gv.at/

Litwa: http://www.lrkt.lt/

Łotwa: http://www.satv.tiesa.gov.lv/
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Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, orzeczenia.nsa.gov.pl


