
nej — łatwo dostępny zbiór najważniejszych 
informacji z działalności TK oraz funkcjonal-
ności ułatwiające szybki dostęp do aktualnych 
informacji (kanał RSS, możliwość subskrybo-
wania newslettera); (b) dokumentację spraw 
(wnioski, stanowiska); (c) archiwum transmisji 
internetowych rozpraw; (d) rozbudowaną 
wyszukiwarkę orzeczeń. Z punktu widzenia 
potrzeb osób niepełnosprawnych przydatne 
byłoby uruchomienie funkcjonalności takich, 
jak np. mówiąca przeglądarka czy ułatwienia 
dla osób słabo widzących. 

Transmisja telewizyjna obrad w internecie na 
żywo nie wymaga wielkich nakładów fi nan-
sowych ani technicznych i pozwala szeroko 
informować o tym, co się dzieje na rozpra-
wie. Z tego punktu widzenia to narzędzie 
nadaje się bardzo dobrze do propagowania 
informacji o działalności Trybunału. Jednak 
również ostrożność w korzystaniu z transmi-
sji na żywo, a szczególnie przy ewentualnym 
wprowadzeniu takiej systematycznej prakty-
ki, jest uzasadniona. Jako minimum można 
sformułować postulat monitorowania prakty-
ki w innych sądach na świecie, które ekspe-
rymentują w tej dziedzinie — i formułowania 
np. co roku podsumowania ustaleń na ten te-
mat przez Biuro Trybunału Konstytucyjnego.

Dodatkowo warto rozważyć zastosowanie 
narzędzi, które ułatwiałyby „linkowanie” do 
konkretnych orzeczeń z innych serwisów in-
ternetowych, przy zapewnieniu dostępności 
bazy danych z orzecznictwem Trybunału dla 
przeszukiwarek, jak np. google, yahoo, bing 
etc. Służyłoby to upowszechnianiu orzeczni-
ctwa i jego szerszej analizie przez komenta-
torów. Innym pomysłem jest wykorzystanie 
już ogólnie dostępnych internetowych baz 
aktów prawnych w ten sposób, by w orzecze-
niach przy powołaniu się na konkretne prze-

pisy była możliwość automatycznego przejścia „jednym 
kliknięciem” do odpowiedniego przepisu lub dokumentów 
z akt sprawy (wniosków, stanowisk, opinii etc).

Przy projektowaniu zmian warto wziąć pod uwagę dobre 
doświadczenia innych sądów konstytucyjnych, np. Hiszpa-
nii czy Słowenii.

Edukacja społeczna i prawnicza

W szkołach średnich edukacja konstytucyjna ogranicza się 
do zapewnienia podstawowych informacji na temat Try-
bunału i jego kompetencji. Można jednak pomóc nauczy-
cielom w prowadzeniu atrakcyjniejszych zajęć poprzez 
przygotowanie scenariuszy lekcyjnych. W tym celu warto 
wykorzystać realizowany przed kilkoma laty przez TK we 
współpracy z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli w War-
szawie projekt Wszechnicy Konstytucyjnej (cykl wykładów 
i warsztatów dla nauczycieli „Wiedzy o społeczeństwie”) 
czy doświadczenia programu „Prawo na co dzień”, a także 
bliżej współpracować z organizacjami pozarządowymi 
zajmującymi się edukacją prawną.

Jeśli chodzi o edukację na uczelniach wyższych, na każ-
dym wydziale prawa w Polsce prowadzi się zajęcia z „Pra-
wa konstytucyjnego” obejmujące również edukację na te-
mat TK i jego orzecznictwa. Oprócz tego niektóre wydziały 
prawa organizują zajęcia dodatkowe — wykłady specjali-
zacyjne, symulacje rozpraw przed Trybunałem, warsztaty 
pisania skargi konstytucyjnej. Te inicjatywy powinny być 
rozpowszechnione. 

Sam Trybunał może patronować działaniom edukacyj-
nym i zarazem merytorycznie je wspierać, np. ułatwiać 
organizację spotkań z sędziami czy pracownikami Biura 
TK, zapewniać materiały informacyjne i inspirować dzia-
łania organizacji pozarządowych, szkół, uczelni i innych 
instytucji edukacyjnych (np. ośrodków doskonalenia 
nauczycieli). 

Analiza polityki informacyjnej Trybunału Konstytucyjnego 
została wykonana w ramach projektu INPRIS Analizy 
i rekomendacje dotyczące procedury wyboru sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego, wykonywania orzeczeń Trybunału 
oraz kształtowania wizerunku i wiedzy o Trybunale. 
Projekt koncentruje się na wybranych aspektach „otoczenia 
instytucjonalnego” Trybunału Konstytucyjnego i jego wpływie 
na pozycję TK jako kluczowej instytucji polskiej demokracji. 

Projekt był możliwy dzięki dotacji Fundacji im. Stefana Batorego.

W ramach projektu badania prowadził Dawid Sześciło, doktorant 
w Zakładzie Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji 
UW.
Pełny raport z badań znajduje się na stronie www.inpris.pl. 
Za treść niniejszego dokumentu odpowiada INPRIS.

Trybunał Konstytucyjny — informacja, komunikacja, wizerunek

REKOMENDACJE

Trybunał powinien rozważyć opracowanie spójnej 
strategii informacji i edukacji. Ważne jest zaproszenie 
możliwych partnerów publicznych i niepublicznych 
do jej realizowania.

Uzasadnienia orzeczeń powinny być formułowane, 
o ile to tylko możliwe, w sposób zrozumiały także dla 
nie-prawników. 

Komunikaty z opisem spraw powinny być publiko-
wane zaraz po ich zarejestrowaniu do rozpoznania. 
Publikowane powinny być też wnioski, skargi konsty-
tucyjne i stanowiska stron.

Uzasadnienia powinny być publikowane wraz 
z ogłoszeniem orzeczenia.

Cykliczne zestawienia orzecznictwa TK powinny 
wydobywać kluczowe rozstrzygnięcia TK oraz ich 
społeczne skutki. 

Potrzebna jest nowa koncepcja treści i grafi ki ser-
wisu internetowego. Należy pozostawić tylko serwis 
BIP, ale znacznie wzbogacony (rozbudowana wyszu-
kiwarka orzeczeń, aktualności na stronie głównej, co 
najmniej pełna wersja anglojęzyczna serwisu, funkcjo-
nalności takie, jak np. kanał RSS czy newsletter, uła-
twienia dla osób niepełnosprawnych).

Ulepszając swoją stronę Trybunał może wykorzy-
stać wzory udanych serwisów internetowych sądów 
konstytucyjnych innych państw, np. Słowenii lub Hi-
szpanii.

Trybunał powinien ułatwić dostęp dziennikarzy do 
informacji o jego pracach. Należy również rozważyć 
badanie (ankietę) potrzeb i oczekiwań mediów, a tak-
że np. organizować cykliczne spotkania dla przedsta-
wicieli mediów, specjalizujących się w problematyce 
konstytucyjnej, z pracownikami Biura TK.

Podniesieniu jakości wiedzy o Trybunale może słu-
żyć współpraca z ośrodkami doskonalenia nauczycieli 
oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się 
edukacja prawną. 

Trybunał powinien rozważyć patronat nad działa-
niami popularyzującymi znajomość Konstytucji i dzia-
łalności Trybunału na wydziałach prawa (wykłady 
specjalizacyjne, symulacje rozpraw przed Trybunałem, 
warsztaty pisania skargi konstytucyjnej). 

W ostatnich latach Trybunał Konstytucyjny stara 
się ułatwić obywatelom zapoznanie się z jego rolą 
w państwie oraz orzecznictwem. Potrzeba przy-
stępnych i rzetelnych informacji o TK jest jednak 
o wiele większa. Dzięki odpowiedniej strategii in-
formowania i edukacji oraz współczesnym narzę-
dziom komunikacji można podnieść świadomość 
obywateli dotyczącą Trybunału. Dbałość o wize-
runek TK jest szczególnie istotna w sytuacji, kiedy 
niewystarczający poziom kultury politycznej czyni 
z TK obiekt ataku polityków.

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z BADAŃ

Z badań CBOS wynika, że od wielu lat pozytywnie ocenia 
pracę Trybunału ok. 50% obywateli. Jednak ok. 40% nie ma 
tu wyrobionego poglądu.

Pisemne uzasadnienia orzeczeń są publikowane ze znacz-
nymi opóźnieniami w stosunku do daty wydania orzeczenia.

Serwis internetowy TK zawiera elementarne informacje 
dotyczące jego organizacji oraz orzecznictwa. Mankamentem 
są m.in.: dwa odrębne serwisy (ofi cjalny i strona BIP), co może 
być nieprzejrzyste dla użytkownika, niepełna zawartość infor-
macyjna, skromna zawartość wersji obcojęzycznych serwisu, 
nieprzystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, słabe 
skomunikowanie z innymi serwisami internetowymi.

Dziennikarze wskazują na niewystarczającą aktywność 
służb prasowych TK, trudności w bezpośredniej komunikacji 
oraz problemy z dostępem do informacji o pracach Trybu-
nału.

Trybunał rzadko reaguje na medialne komentarze do swo-
ich wyroków, w tym na przypadki przeinaczeń i błędnych 
interpretacji orzeczeń.

Trybunał publikuje komunikaty prasowe przed rozprawami 
i po wydaniu wyroku. Nie publikuje się natomiast opisów 
spraw krótko po ich zarejestrowaniu, a także wniosków, skarg 
konstytucyjnych i stanowisk stron postępowania.

Edukacja uniwersytecka na wydziałach prawa wprowadza 
nowatorskie metody popularyzowania wiedzy o Trybunale 
(np. symulacje rozpraw, warsztaty pisania skargi konstytucyj-
nej). Nie są one jednak jeszcze dostatecznie rozpowszechnio-
ne.

W szkołach przedmiot „Wiedza o społeczeństwie” tylko 
ogólnikowo informuje uczniów o roli TK.

ANALIZY 
I REKOMENDACJE
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Trybunał nie publikuje w dniu wydania orzeczenia jego 
pełnego uzasadnienia pisemnego. Dostępne jest ono 
zazwyczaj dopiero po kilku tygodniach, co znacznie 
utrudnia merytoryczną debatę wokół orzeczeń w chwili, 
gdy są one przedmiotem największego zainteresowa-
nia — w dniu wydania. Uzasadnienie powinno być pub-
likowane z chwilą ogłoszenia orzeczenia. Ogłoszenie 
orzeczenia bez publikacji uzasadnienia powoduje ryzyko 
niezrozumienia przez publiczność istoty rozstrzygnięcia 
i nawarstwienia mylnych interpretacji. Dodatkowo brak 
uzasadnienia czyni wyłom w defi nitywności rozstrzygnię-
cia, bo do chwili publikacji uzasadnienia może panować 
niepewność co do praktycznych skutków orzeczenia, 
które nieraz zależą od argumentów, na których Trybunał 
opiera rozstrzygnięcie.

Pożądana byłaby zmiana sposobu formułowania komu-
nikatów prasowych po wydaniu orzeczeń, uzupełnienie 
ich o informacje o zdaniach odrębnych zgłaszanych do 
wyroków. Dziennikarze żalą 
się na hermetyczność języka 
komunikatów, często niezrozu-
miałego dla odbiorcy niebędą-
cego prawnikiem. Utrudnia to 
mediom przekazywanie społe-
czeństwu jasnych i rzetelnych 
informacji o orzeczeniach. 

Kolejna kwestia to podsumo-
wania i analizy orzecznictwa 
przygotowywane przez Trybunał. Są bardzo cennym 
źródłem informacji dla profesjonalistów. Nie są jednak 
zrozumiałe dla szerszego grona odbiorców. Przy okazji 
takich analiz i podsumowań warto by przygotować zwię-
złe i przejrzyste materiały z podstawowymi informacjami 
o tym, „co ważnego” w danym okresie powiedział Trybu-
nał. Taki materiał miałby wartość edukacyjną i informacyj-
ną, ale byłby też niezwykle użyteczny dla dziennikarzy. 

Media i debata publiczna 
na temat orzecznictwa

Trybunał bywa niekiedy atakowany. Powodem jest często 
niedostateczne zrozumienie treści jego orzeczeń, moty-
wów prawnych, którymi kierował się w danej sprawie, 
czy też ograniczeń, jakim podlega w ramach orzekania. 
Nie widać skutecznego modelu reagowania TK na takie 
kryzysowe sytuacje. Dlatego tak ważne jest zbudowanie 
efektywnego modelu komunikacji TK z mediami. Doce-
nić należy organizowanie niekiedy przez służby prasowe 

Przystępny styl uzasadnień

Uzasadnienia orzeczeń powinny być formułowane, tam, 
gdzie jest to możliwe, w sposób zrozumiały także dla nie-
prawników. Najważniejszą formą komunikacji Trybunału 
ze społeczeństwem są orzeczenia i ich uzasadnienia. 
Komunikatywności uzasadnień nie 
mogą zastąpić żadne zabiegi w za-
kresie popularyzacji wiedzy o Try-
bunale i jego orzecznictwie czy 
kształtowania wizerunku. Trybunał 
jest suwerenem, nie tylko jeżeli cho-
dzi o treść uzasadnienia, ale także 
formę i styl. Orzeczenia Trybunału, 
które w wielu wypadkach bezpośrednio zmieniają prawo 
wprost obowiązujące obywateli, są skierowane nie tylko do 
stron i ekspertów, ale również do zwykłych ludzi — adresa-
tów norm prawnych. Dlatego należy z aprobatą odnotować 
uzasadnienia lub ich fragmenty, w których bez szkody dla 
wysokiej jakości rozumowania prawniczego Trybunał pisze 
w sposób zrozumiały dla zwykłego czytelnika, niemają-
cego profesjonalnego przygotowania prawniczego. Syste-
matyczne wewnętrzne badanie uzasadnień w Trybunale 
pod tym kątem byłoby wysoce pożądaną praktyką. Istnieją 
specjalistyczne narzędzia i przedsiębiorstwa zajmujące się 
analizą i poprawą rozumienia tekstu np. przez odbiorców 
mediów albo konsumentów, z których Trybunał może ko-
rzystać przy realizacji tego zadania. Postulat zrozumiałości 
dla nie-prawników dotyczy tym bardziej materiałów infor-
macyjnych, komunikatów i innych dokumentów publiko-
wanych oprócz uzasadnienia.

Informowanie o sprawach 
i dostęp do orzecznictwa

W ciągu kilkudziesięciu minut po ogłoszeniu wyroku 
pojawia się na stronie Trybunału komunikat przedsta-
wiający najważniejsze tezy ustnego uzasadnienia, po-
przedzone opisem sprawy. Trybunał publikuje również 

komunikaty przed rozprawami 
(zwykle kilka dni wcześniej). 
Niestety nie publikuje się opi-
sów spraw krótko po ich zareje-
strowaniu do rozpoznania przez 
Trybunał. Wskazuje się tylko, 
jakie przepisy i przez kogo zo-
stały zaskarżone, co nie zawsze 

pozwala dokładnie zidentyfi kować okoliczności sprawy 
i problem prawny. Tym bardziej, że nie publikuje się 
także wniosków, skarg konstytucyjnych i stanowisk stron 
postępowania. 

Trybunału konferencji prasowych z udziałem 
sędziów po ogłoszeniu wyroku oraz przeka-
zywanie dziennikarzom komunikatów praso-
wych. Warto jednak pójść zdecydowanie da-
lej. Można rozważyć przeprowadzenie wśród 
dziennikarzy ankiety oceniającej obecny mo-
del komunikacji TK z mediami i sposoby jego 
polepszenia. Interesującą inicjatywą byłoby 
przeprowadzenie serii spotkań dla dzienni-
karzy wyspecjalizowanych w orzecznictwie 
TK i jego medialnej obsłudze — pozwoli-
łoby lepiej zrozumieć wzajemne potrzeby 
i ograniczenia.

Z rozmów z dziennikarzami wynika, że nie 
ma stałej współpracy ze służbami Trybunału, 
są trudności w uzyskaniu wyjaśnienia treści 
orzeczeń. Nie widzą też prób zainteresowa-
nia przez Trybunał dziennikarzy konkretnymi 
tematami. Zwracano też uwagę na utrud-
niony dostęp do ważnych informacji (stano-
wisk stron postępowania czy np. informacji 
o liczbie spraw pozostających w referatach 
poszczególnych sędziów) oraz na niejasną 
praktykę utajniania informacji o charakterze 
publicznym. Ważnym mankamentem jest 
również informacja o planowanych rozpra-
wach, która sięga tylko kilku tygodni naprzód.

Serwis internetowy TK

Serwis internetowy Trybunału składa się 
z dwóch odrębnych serwisów — ofi cjalnego 
i strony Biuletynu Informacji Publicznej. Oba 
serwisy wypełnia niemal identyczną treść. 
Dla użytkownika jest to stan nieprzejrzysty. 
Zawartość informacyjna serwisu jest niewy-
starczająca. Brakuje szczególnie dostępnego 
z poziomu strony głównej pełnego serwisu 
z aktualnościami — informacjami o wyrokach, 
publikacji uzasadnień, ogłaszania terminów 
rozpraw, nowych publikacjach czy ważnych 
wydarzeniach w TK. Kompozycja grafi czna 
jest przestarzała. 

Należałoby pozostawić serwis Biuletynu Infor-
macji Publicznej jako jedyny ofi cjalny serwis 
TK. Serwis BIP powinien zawierać informacje 
z obu dotychczasowych. Należy go następ-
nie uzupełnić o: (a) serwis z aktualnościami 
zamieszczony bezpośrednio na stronie głów-

PROBLEM

Świadomość społeczna dotyczą-
ca Trybunału i jego dorobku ma 
wpływ nie tylko na oddziaływanie 
orzeczeń TK, ale także na sto-
pień niezależności TK w stosun-
ku do innych ośrodków władzy. 
W ostatnich latach Trybunał Kon-
stytucyjny podjął działania w celu 
ułatwienia obywatelom zapozna-
nia się z jego rolą w państwie oraz 
orzecznictwem. Na podstawie 
analiz INPRIS da się wskazać 
obszary komunikacji, w których 
starania Trybunału będą bardziej 
skuteczne. 

Pogłębienie wiedzy społeczeństwa 
i podniesienie jakości publicznej 
debaty wokół TK to proces, w któ-
rym wkład Trybunału jawi się jako 
kluczowy, ale niezbędny jest także 
udział mediów, organizacji poza-
rządowych, szkół i uczelni oraz 
innych instytucji edukacyjnych.

Najważniejszą formą 
komunikacji Trybunału 
ze społeczeństwem 
są orzeczenia i ich 
uzasadnienia.

Ogłoszenie orzeczenia bez publikacji 
uzasadnienia powoduje ryzyko 
niezrozumienia przez publiczność istoty 
rozstrzygnięcia i nawarstwienia mylnych 
interpretacji.

Pożądana byłaby zmiana 
sposobu formułowania 
komunikatów prasowych 
po wydaniu orzeczeń, 
uzupełnienie ich 
o informacje o zdaniach 
odrębnych zgłaszanych do 
wyroków.

Cel i zakres analizy

Refl eksja przeprowadzona przez 
INPRIS ma na celu rozpoznanie sytuacji i za-
proponowanie działań, które poprawiłyby 
jakość komunikacji Trybunału ze społeczeń-
stwem, pogłębiły wiedzę obywateli o jego 
roli i orzeczeniach, podniosły jakość debaty 
publicznej na ten temat. Ba-
danie objęło analizę treści 
i formy serwisu internetowe-
go TK, działania edukacyjne 
dotyczące TK oraz posiłkowo 
analizę wybranych publika-
cji w mediach i wystąpień 
sędziów i pracowników 
Biura TK. Przeprowadzono również rozmowy 
z dziennikarzami, specjalistami z zakresu ko-
munikacji społecznej, specjalistami z zakresu 
edukacji, a także pracownikami Biura TK.
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Trybunał nie publikuje w dniu wydania orzeczenia jego 
pełnego uzasadnienia pisemnego. Dostępne jest ono 
zazwyczaj dopiero po kilku tygodniach, co znacznie 
utrudnia merytoryczną debatę wokół orzeczeń w chwili, 
gdy są one przedmiotem największego zainteresowa-
nia — w dniu wydania. Uzasadnienie powinno być pub-
likowane z chwilą ogłoszenia orzeczenia. Ogłoszenie 
orzeczenia bez publikacji uzasadnienia powoduje ryzyko 
niezrozumienia przez publiczność istoty rozstrzygnięcia 
i nawarstwienia mylnych interpretacji. Dodatkowo brak 
uzasadnienia czyni wyłom w defi nitywności rozstrzygnię-
cia, bo do chwili publikacji uzasadnienia może panować 
niepewność co do praktycznych skutków orzeczenia, 
które nieraz zależą od argumentów, na których Trybunał 
opiera rozstrzygnięcie.

Pożądana byłaby zmiana sposobu formułowania komu-
nikatów prasowych po wydaniu orzeczeń, uzupełnienie 
ich o informacje o zdaniach odrębnych zgłaszanych do 
wyroków. Dziennikarze żalą 
się na hermetyczność języka 
komunikatów, często niezrozu-
miałego dla odbiorcy niebędą-
cego prawnikiem. Utrudnia to 
mediom przekazywanie społe-
czeństwu jasnych i rzetelnych 
informacji o orzeczeniach. 

Kolejna kwestia to podsumo-
wania i analizy orzecznictwa 
przygotowywane przez Trybunał. Są bardzo cennym 
źródłem informacji dla profesjonalistów. Nie są jednak 
zrozumiałe dla szerszego grona odbiorców. Przy okazji 
takich analiz i podsumowań warto by przygotować zwię-
złe i przejrzyste materiały z podstawowymi informacjami 
o tym, „co ważnego” w danym okresie powiedział Trybu-
nał. Taki materiał miałby wartość edukacyjną i informacyj-
ną, ale byłby też niezwykle użyteczny dla dziennikarzy. 

Media i debata publiczna 
na temat orzecznictwa

Trybunał bywa niekiedy atakowany. Powodem jest często 
niedostateczne zrozumienie treści jego orzeczeń, moty-
wów prawnych, którymi kierował się w danej sprawie, 
czy też ograniczeń, jakim podlega w ramach orzekania. 
Nie widać skutecznego modelu reagowania TK na takie 
kryzysowe sytuacje. Dlatego tak ważne jest zbudowanie 
efektywnego modelu komunikacji TK z mediami. Doce-
nić należy organizowanie niekiedy przez służby prasowe 

Przystępny styl uzasadnień

Uzasadnienia orzeczeń powinny być formułowane, tam, 
gdzie jest to możliwe, w sposób zrozumiały także dla nie-
prawników. Najważniejszą formą komunikacji Trybunału 
ze społeczeństwem są orzeczenia i ich uzasadnienia. 
Komunikatywności uzasadnień nie 
mogą zastąpić żadne zabiegi w za-
kresie popularyzacji wiedzy o Try-
bunale i jego orzecznictwie czy 
kształtowania wizerunku. Trybunał 
jest suwerenem, nie tylko jeżeli cho-
dzi o treść uzasadnienia, ale także 
formę i styl. Orzeczenia Trybunału, 
które w wielu wypadkach bezpośrednio zmieniają prawo 
wprost obowiązujące obywateli, są skierowane nie tylko do 
stron i ekspertów, ale również do zwykłych ludzi — adresa-
tów norm prawnych. Dlatego należy z aprobatą odnotować 
uzasadnienia lub ich fragmenty, w których bez szkody dla 
wysokiej jakości rozumowania prawniczego Trybunał pisze 
w sposób zrozumiały dla zwykłego czytelnika, niemają-
cego profesjonalnego przygotowania prawniczego. Syste-
matyczne wewnętrzne badanie uzasadnień w Trybunale 
pod tym kątem byłoby wysoce pożądaną praktyką. Istnieją 
specjalistyczne narzędzia i przedsiębiorstwa zajmujące się 
analizą i poprawą rozumienia tekstu np. przez odbiorców 
mediów albo konsumentów, z których Trybunał może ko-
rzystać przy realizacji tego zadania. Postulat zrozumiałości 
dla nie-prawników dotyczy tym bardziej materiałów infor-
macyjnych, komunikatów i innych dokumentów publiko-
wanych oprócz uzasadnienia.

Informowanie o sprawach 
i dostęp do orzecznictwa

W ciągu kilkudziesięciu minut po ogłoszeniu wyroku 
pojawia się na stronie Trybunału komunikat przedsta-
wiający najważniejsze tezy ustnego uzasadnienia, po-
przedzone opisem sprawy. Trybunał publikuje również 

komunikaty przed rozprawami 
(zwykle kilka dni wcześniej). 
Niestety nie publikuje się opi-
sów spraw krótko po ich zareje-
strowaniu do rozpoznania przez 
Trybunał. Wskazuje się tylko, 
jakie przepisy i przez kogo zo-
stały zaskarżone, co nie zawsze 

pozwala dokładnie zidentyfi kować okoliczności sprawy 
i problem prawny. Tym bardziej, że nie publikuje się 
także wniosków, skarg konstytucyjnych i stanowisk stron 
postępowania. 

Trybunału konferencji prasowych z udziałem 
sędziów po ogłoszeniu wyroku oraz przeka-
zywanie dziennikarzom komunikatów praso-
wych. Warto jednak pójść zdecydowanie da-
lej. Można rozważyć przeprowadzenie wśród 
dziennikarzy ankiety oceniającej obecny mo-
del komunikacji TK z mediami i sposoby jego 
polepszenia. Interesującą inicjatywą byłoby 
przeprowadzenie serii spotkań dla dzienni-
karzy wyspecjalizowanych w orzecznictwie 
TK i jego medialnej obsłudze — pozwoli-
łoby lepiej zrozumieć wzajemne potrzeby 
i ograniczenia.

Z rozmów z dziennikarzami wynika, że nie 
ma stałej współpracy ze służbami Trybunału, 
są trudności w uzyskaniu wyjaśnienia treści 
orzeczeń. Nie widzą też prób zainteresowa-
nia przez Trybunał dziennikarzy konkretnymi 
tematami. Zwracano też uwagę na utrud-
niony dostęp do ważnych informacji (stano-
wisk stron postępowania czy np. informacji 
o liczbie spraw pozostających w referatach 
poszczególnych sędziów) oraz na niejasną 
praktykę utajniania informacji o charakterze 
publicznym. Ważnym mankamentem jest 
również informacja o planowanych rozpra-
wach, która sięga tylko kilku tygodni naprzód.

Serwis internetowy TK

Serwis internetowy Trybunału składa się 
z dwóch odrębnych serwisów — ofi cjalnego 
i strony Biuletynu Informacji Publicznej. Oba 
serwisy wypełnia niemal identyczną treść. 
Dla użytkownika jest to stan nieprzejrzysty. 
Zawartość informacyjna serwisu jest niewy-
starczająca. Brakuje szczególnie dostępnego 
z poziomu strony głównej pełnego serwisu 
z aktualnościami — informacjami o wyrokach, 
publikacji uzasadnień, ogłaszania terminów 
rozpraw, nowych publikacjach czy ważnych 
wydarzeniach w TK. Kompozycja grafi czna 
jest przestarzała. 

Należałoby pozostawić serwis Biuletynu Infor-
macji Publicznej jako jedyny ofi cjalny serwis 
TK. Serwis BIP powinien zawierać informacje 
z obu dotychczasowych. Należy go następ-
nie uzupełnić o: (a) serwis z aktualnościami 
zamieszczony bezpośrednio na stronie głów-

PROBLEM

Świadomość społeczna dotyczą-
ca Trybunału i jego dorobku ma 
wpływ nie tylko na oddziaływanie 
orzeczeń TK, ale także na sto-
pień niezależności TK w stosun-
ku do innych ośrodków władzy. 
W ostatnich latach Trybunał Kon-
stytucyjny podjął działania w celu 
ułatwienia obywatelom zapozna-
nia się z jego rolą w państwie oraz 
orzecznictwem. Na podstawie 
analiz INPRIS da się wskazać 
obszary komunikacji, w których 
starania Trybunału będą bardziej 
skuteczne. 

Pogłębienie wiedzy społeczeństwa 
i podniesienie jakości publicznej 
debaty wokół TK to proces, w któ-
rym wkład Trybunału jawi się jako 
kluczowy, ale niezbędny jest także 
udział mediów, organizacji poza-
rządowych, szkół i uczelni oraz 
innych instytucji edukacyjnych.

Najważniejszą formą 
komunikacji Trybunału 
ze społeczeństwem 
są orzeczenia i ich 
uzasadnienia.

Ogłoszenie orzeczenia bez publikacji 
uzasadnienia powoduje ryzyko 
niezrozumienia przez publiczność istoty 
rozstrzygnięcia i nawarstwienia mylnych 
interpretacji.

Pożądana byłaby zmiana 
sposobu formułowania 
komunikatów prasowych 
po wydaniu orzeczeń, 
uzupełnienie ich 
o informacje o zdaniach 
odrębnych zgłaszanych do 
wyroków.

Cel i zakres analizy

Refl eksja przeprowadzona przez 
INPRIS ma na celu rozpoznanie sytuacji i za-
proponowanie działań, które poprawiłyby 
jakość komunikacji Trybunału ze społeczeń-
stwem, pogłębiły wiedzę obywateli o jego 
roli i orzeczeniach, podniosły jakość debaty 
publicznej na ten temat. Ba-
danie objęło analizę treści 
i formy serwisu internetowe-
go TK, działania edukacyjne 
dotyczące TK oraz posiłkowo 
analizę wybranych publika-
cji w mediach i wystąpień 
sędziów i pracowników 
Biura TK. Przeprowadzono również rozmowy 
z dziennikarzami, specjalistami z zakresu ko-
munikacji społecznej, specjalistami z zakresu 
edukacji, a także pracownikami Biura TK.
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nej — łatwo dostępny zbiór najważniejszych 
informacji z działalności TK oraz funkcjonal-
ności ułatwiające szybki dostęp do aktualnych 
informacji (kanał RSS, możliwość subskrybo-
wania newslettera); (b) dokumentację spraw 
(wnioski, stanowiska); (c) archiwum transmisji 
internetowych rozpraw; (d) rozbudowaną 
wyszukiwarkę orzeczeń. Z punktu widzenia 
potrzeb osób niepełnosprawnych przydatne 
byłoby uruchomienie funkcjonalności takich, 
jak np. mówiąca przeglądarka czy ułatwienia 
dla osób słabo widzących. 

Transmisja telewizyjna obrad w internecie na 
żywo nie wymaga wielkich nakładów fi nan-
sowych ani technicznych i pozwala szeroko 
informować o tym, co się dzieje na rozpra-
wie. Z tego punktu widzenia to narzędzie 
nadaje się bardzo dobrze do propagowania 
informacji o działalności Trybunału. Jednak 
również ostrożność w korzystaniu z transmi-
sji na żywo, a szczególnie przy ewentualnym 
wprowadzeniu takiej systematycznej prakty-
ki, jest uzasadniona. Jako minimum można 
sformułować postulat monitorowania prakty-
ki w innych sądach na świecie, które ekspe-
rymentują w tej dziedzinie — i formułowania 
np. co roku podsumowania ustaleń na ten te-
mat przez Biuro Trybunału Konstytucyjnego.

Dodatkowo warto rozważyć zastosowanie 
narzędzi, które ułatwiałyby „linkowanie” do 
konkretnych orzeczeń z innych serwisów in-
ternetowych, przy zapewnieniu dostępności 
bazy danych z orzecznictwem Trybunału dla 
przeszukiwarek, jak np. google, yahoo, bing 
etc. Służyłoby to upowszechnianiu orzeczni-
ctwa i jego szerszej analizie przez komenta-
torów. Innym pomysłem jest wykorzystanie 
już ogólnie dostępnych internetowych baz 
aktów prawnych w ten sposób, by w orzecze-
niach przy powołaniu się na konkretne prze-

pisy była możliwość automatycznego przejścia „jednym 
kliknięciem” do odpowiedniego przepisu lub dokumentów 
z akt sprawy (wniosków, stanowisk, opinii etc).

Przy projektowaniu zmian warto wziąć pod uwagę dobre 
doświadczenia innych sądów konstytucyjnych, np. Hiszpa-
nii czy Słowenii.

Edukacja społeczna i prawnicza

W szkołach średnich edukacja konstytucyjna ogranicza się 
do zapewnienia podstawowych informacji na temat Try-
bunału i jego kompetencji. Można jednak pomóc nauczy-
cielom w prowadzeniu atrakcyjniejszych zajęć poprzez 
przygotowanie scenariuszy lekcyjnych. W tym celu warto 
wykorzystać realizowany przed kilkoma laty przez TK we 
współpracy z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli w War-
szawie projekt Wszechnicy Konstytucyjnej (cykl wykładów 
i warsztatów dla nauczycieli „Wiedzy o społeczeństwie”) 
czy doświadczenia programu „Prawo na co dzień”, a także 
bliżej współpracować z organizacjami pozarządowymi 
zajmującymi się edukacją prawną.

Jeśli chodzi o edukację na uczelniach wyższych, na każ-
dym wydziale prawa w Polsce prowadzi się zajęcia z „Pra-
wa konstytucyjnego” obejmujące również edukację na te-
mat TK i jego orzecznictwa. Oprócz tego niektóre wydziały 
prawa organizują zajęcia dodatkowe — wykłady specjali-
zacyjne, symulacje rozpraw przed Trybunałem, warsztaty 
pisania skargi konstytucyjnej. Te inicjatywy powinny być 
rozpowszechnione. 

Sam Trybunał może patronować działaniom edukacyj-
nym i zarazem merytorycznie je wspierać, np. ułatwiać 
organizację spotkań z sędziami czy pracownikami Biura 
TK, zapewniać materiały informacyjne i inspirować dzia-
łania organizacji pozarządowych, szkół, uczelni i innych 
instytucji edukacyjnych (np. ośrodków doskonalenia 
nauczycieli). 

Analiza polityki informacyjnej Trybunału Konstytucyjnego 
została wykonana w ramach projektu INPRIS Analizy 
i rekomendacje dotyczące procedury wyboru sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego, wykonywania orzeczeń Trybunału 
oraz kształtowania wizerunku i wiedzy o Trybunale. 
Projekt koncentruje się na wybranych aspektach „otoczenia 
instytucjonalnego” Trybunału Konstytucyjnego i jego wpływie 
na pozycję TK jako kluczowej instytucji polskiej demokracji. 

Projekt był możliwy dzięki dotacji Fundacji im. Stefana Batorego.

W ramach projektu badania prowadził Dawid Sześciło, doktorant 
w Zakładzie Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji 
UW.
Pełny raport z badań znajduje się na stronie www.inpris.pl. 
Za treść niniejszego dokumentu odpowiada INPRIS.

Trybunał Konstytucyjny — informacja, komunikacja, wizerunek

REKOMENDACJE

Trybunał powinien rozważyć opracowanie spójnej 
strategii informacji i edukacji. Ważne jest zaproszenie 
możliwych partnerów publicznych i niepublicznych 
do jej realizowania.

Uzasadnienia orzeczeń powinny być formułowane, 
o ile to tylko możliwe, w sposób zrozumiały także dla 
nie-prawników. 

Komunikaty z opisem spraw powinny być publiko-
wane zaraz po ich zarejestrowaniu do rozpoznania. 
Publikowane powinny być też wnioski, skargi konsty-
tucyjne i stanowiska stron.

Uzasadnienia powinny być publikowane wraz 
z ogłoszeniem orzeczenia.

Cykliczne zestawienia orzecznictwa TK powinny 
wydobywać kluczowe rozstrzygnięcia TK oraz ich 
społeczne skutki. 

Potrzebna jest nowa koncepcja treści i grafi ki ser-
wisu internetowego. Należy pozostawić tylko serwis 
BIP, ale znacznie wzbogacony (rozbudowana wyszu-
kiwarka orzeczeń, aktualności na stronie głównej, co 
najmniej pełna wersja anglojęzyczna serwisu, funkcjo-
nalności takie, jak np. kanał RSS czy newsletter, uła-
twienia dla osób niepełnosprawnych).

Ulepszając swoją stronę Trybunał może wykorzy-
stać wzory udanych serwisów internetowych sądów 
konstytucyjnych innych państw, np. Słowenii lub Hi-
szpanii.

Trybunał powinien ułatwić dostęp dziennikarzy do 
informacji o jego pracach. Należy również rozważyć 
badanie (ankietę) potrzeb i oczekiwań mediów, a tak-
że np. organizować cykliczne spotkania dla przedsta-
wicieli mediów, specjalizujących się w problematyce 
konstytucyjnej, z pracownikami Biura TK.

Podniesieniu jakości wiedzy o Trybunale może słu-
żyć współpraca z ośrodkami doskonalenia nauczycieli 
oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się 
edukacja prawną. 

Trybunał powinien rozważyć patronat nad działa-
niami popularyzującymi znajomość Konstytucji i dzia-
łalności Trybunału na wydziałach prawa (wykłady 
specjalizacyjne, symulacje rozpraw przed Trybunałem, 
warsztaty pisania skargi konstytucyjnej). 

W ostatnich latach Trybunał Konstytucyjny stara 
się ułatwić obywatelom zapoznanie się z jego rolą 
w państwie oraz orzecznictwem. Potrzeba przy-
stępnych i rzetelnych informacji o TK jest jednak 
o wiele większa. Dzięki odpowiedniej strategii in-
formowania i edukacji oraz współczesnym narzę-
dziom komunikacji można podnieść świadomość 
obywateli dotyczącą Trybunału. Dbałość o wize-
runek TK jest szczególnie istotna w sytuacji, kiedy 
niewystarczający poziom kultury politycznej czyni 
z TK obiekt ataku polityków.

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z BADAŃ

Z badań CBOS wynika, że od wielu lat pozytywnie ocenia 
pracę Trybunału ok. 50% obywateli. Jednak ok. 40% nie ma 
tu wyrobionego poglądu.

Pisemne uzasadnienia orzeczeń są publikowane ze znacz-
nymi opóźnieniami w stosunku do daty wydania orzeczenia.

Serwis internetowy TK zawiera elementarne informacje 
dotyczące jego organizacji oraz orzecznictwa. Mankamentem 
są m.in.: dwa odrębne serwisy (ofi cjalny i strona BIP), co może 
być nieprzejrzyste dla użytkownika, niepełna zawartość infor-
macyjna, skromna zawartość wersji obcojęzycznych serwisu, 
nieprzystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, słabe 
skomunikowanie z innymi serwisami internetowymi.

Dziennikarze wskazują na niewystarczającą aktywność 
służb prasowych TK, trudności w bezpośredniej komunikacji 
oraz problemy z dostępem do informacji o pracach Trybu-
nału.

Trybunał rzadko reaguje na medialne komentarze do swo-
ich wyroków, w tym na przypadki przeinaczeń i błędnych 
interpretacji orzeczeń.

Trybunał publikuje komunikaty prasowe przed rozprawami 
i po wydaniu wyroku. Nie publikuje się natomiast opisów 
spraw krótko po ich zarejestrowaniu, a także wniosków, skarg 
konstytucyjnych i stanowisk stron postępowania.

Edukacja uniwersytecka na wydziałach prawa wprowadza 
nowatorskie metody popularyzowania wiedzy o Trybunale 
(np. symulacje rozpraw, warsztaty pisania skargi konstytucyj-
nej). Nie są one jednak jeszcze dostatecznie rozpowszechnio-
ne.

W szkołach przedmiot „Wiedza o społeczeństwie” tylko 
ogólnikowo informuje uczniów o roli TK.

ANALIZY 
I REKOMENDACJE

luty 2010

inpris.pl
INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa

ul. Szpitalna 5/5
 00-031 Warszawa

Tel. +48 22 828 91 28
Fax +48 22 828 91 29

inpris@inpris.pl
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