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        Prestiż, autorytet i szacunek – te cechy  mają kluczowe  znaczenie dla wizerunku 
sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości. I choć pracuje się na nie całe życie , są 
jednak pewne postawy i sposoby postępowania, które sprzyjają osiągnięciu tego celu : forma 
przekazywania, postawa, wyraz i mimika twarzy, kontakt wzrokowy, zrozumiały język, tempo 
wypowiedzi, natężenie głosu, dobre przygotowanie uwzględniające potrzeby i możliwości 
percepcyjne odbiorców. Z badań przeprowadzonych przez dr Magdalenę Najdę wynika ,że 
szacunek do wymiary sprawiedliwości to jedna z podstawowych psychologicznych potrzeb 
obywateli. Atmosfera i dostojeństwo gmachu sądu i sali sądowej, w tym strój i zachowanie 
sędziego to „rytuał”, który pozwala budować prestiż i zaufanie. Nie można jednak 
zapominać ,że na każdym sędzi ciąży proces ciągłego umacniania autorytetu poprzez 
postawę, zachowanie i wysoką jakość nie tylko pracy zawodowej, ale też życia osobistego. 
Autorytet może być budowany długo i mozolnie, ale można też go stracić z powodu jednego 
wydarzenia, potknięcia czy niestaranności.                    

           Nie ma wątpliwości ,że wizerunek  społeczny  wymiaru sprawiedliwości zależy także 
od jakości  komunikacji między profesjonalistami a społeczeństwem. Ta komunikacja odbywa 
się często za pośrednictwem dziennikarzy. Chociaż opinię publiczną kształtują przede 
wszystkim fakty , nie bez znaczenia jest sposób przekazywania wiadomości przez samych 
sędziów. 

     Warto  pamiętać ,że każde wystąpienie sędziego to wystąpienie publiczne, które rządzi się 
określonymi zasadami retorycznymi. Jeśli jeszcze na sali sądowej są dziennikarze , sędziowie 
powinni wiedzieć  jakie czynniki mogą wpłynąć na odbiór jego wypowiedzi  nie tylko przez 
samych uczestników procesu , ale też telewidzów , słuchaczy czy czytelników.   

           Budowanie w społeczeństwie pozytywnego wizerunku sądu   ( działania public 
relations czyli przychylne nastawienie otoczenia ) jest procesem  długotrwałym i 
wymagającym zaplanowanych działań.  Skuteczne przekazanie prawniczej wiedzy i 
wyjaśnienie motywów decyzji podejmowanych przez sąd decyduje o pozytywnym 
postrzeganiu wymiaru sprawiedliwości i podnosi poziom edukacji prawniczej  w 
społeczeństwie. Zdecydowana większość tych zadań spoczywa na rzeczniku prasowym, ale 
olbrzymi ciężar dźwigają też sami sędziowie.

          Sędzia Bartłomiej Przymusiński reprezentujący Stowarzyszenie Sędziów Polskich 
Iustitia w artykule „Zawiązane usta temidy” (Rzeczpospolita, 22 lutego2010) pisze, że „jedną 
z przyczyn krytycznego postrzegania sądów jest brak profesjonalnej polityki 



informacyjnej”. W sądach i prokuraturach obowiązek komunikowania się z mediami 
spoczywa najczęściej na jednej osobie – rzeczniku prasowym w sądzie/prokuraturze na 
szczeblu   okręgowym. Dla porównania policja dysponuje kilkuosobowym zespołem 
prasowym przy każdej Komendzie Wojewódzkiej, pracującym codziennie przez całą dobę 
oraz biurze prasowym przy Komendzie Głównej. Sędzia Przymusiński  obserwując relacje 
dziennikarskie zauważa, że „im mniej dziennikarz zna zagadnienie, które relacjonuje, tym 
bardziej  opiera swoje wypowiedzi na powszechnie funkcjonujących stereotypach.(…) 
Oczywiście orzeczenia dotykające fundamentalnych praw i wolności zawsze będą budziły 
kontrowersje (…) aby jednak ocena ta mogła być rzetelna, konieczna jest elementarna wiedza 
o obowiązującym prawie  oraz poznanie przesłanek, którymi kierował się sąd. Oceny 
niesprawiedliwe i złe wynikają najczęściej  z braku znajomości tematu. Niestety wpływają na 
wizerunek sądów”.  

         Życzliwość wobec odbiorców, ton i sposób mówienia, postawa i chęć przekazania 
zrozumiałej dla nich wiedzy może być kluczem do otwarcia  drzwi  wzajemnego 
porozumienia.  Telewizja jako medium powszechnie dostępne, z którego informacje o 
otaczającym świecie  czerpie największa część Polaków,  jest doskonałym narzędziem 
przekazywania  wszelkiej wiedzy. Masowość odbioru przekłada się jednak na dostosowanie 
formy i treści do potrzeb i możliwości percepcyjnych odbiorców, których zaledwie 
niewielka część jest prawnikami. Przekaz telewizyjny jest krótkotrwały , najczęściej 
jednorazowy , towarzyszy mu obraz i dźwięk . Te okoliczności zmuszają  wypowiadające się 
osoby do „reżimu” czasowego i językowego oraz  konieczności  dokonywania uproszczeń i 
skrótów. 

            Istnieje ogromna różnica między językiem pisanym a mówionym. Do słowa pisanego 
można  wrócić,  do wypowiedzianego – nie. Wypowiedź „mówiona” jest bardziej swobodna, 
mniej precyzyjna, niejednorodna stylistycznie, ale to nie znaczy ,że ma być  niezrozumiała. 
Jeśli przekazu nie zrozumie dziennikarz może też  go nie zrozumieć  nieprofesjonalny 
uczestnik postępowania. Umiejętność przekazywania prawniczej wiedzy czytelnym dla 
wszystkich językiem   to sztuka ! Jeśli sędzia ją posiądzie w kontaktach z podsądnymi , nie 
będzie miał kłopotu z wypowiedzią dla mediów. A tym samym stres związany z 
koniecznością współpracy z mediami będzie mniejszy.   

Dyrektywy ogólne radzenia sobie w trudnych sytuacjach:
- słucha

 uważnie , wstrzymywać się z gwałtownymi reakcjami,

- skoncentrować się na treści argumentów i merytorycznej zawartości zamiast skupiać 

uwagę na pracy dziennikarza, 

- obserwować reakcje uczestników na sali,

- postarać się , aby dziennikarz nie był naszym wrogiem , a stał się  sprzymierzeńcem,

- jeśli  przytrafi się błąd/językowe potknięcie – poprawić , powtórzyć poprawnie i nie robić 

z tego „afery” 



- mieć poczucie sprawstwa i kontroli nad tym co dzieje się na sali , 

- być ciekawym świata i innych opinii, nie popadać w rutynę,

- orientować się na cel a nie na problem - "kto chce, szuka sposobów, kto nie chce, 

  szuka powodów",

- skupić się na tym jak wybrnąć z sytuacji, unika

 tłumaczenia się , bo to niesie złe skojarzenia,

- być elastycznym !

Metody redukowania stresu i opanowywania tremy podczas wystąpienia

Trema :  naturalna reakcja organizmu przed publicznym wystąpieniem ! Ma ją każdy !

Pewien poziom napięcia emocjonalnego działa mobilizująco i zwiększa szanse na  skuteczne 

wystąpienie. Zbyt wysoki - blokuje mówcę, prowadzi do chaosu myślowego i niszczy 

konstruktywne możliwości działania. 

Nad  objawami tremy można nauczyć się panować lub umiejętnie „maskować” , a 

doświadczanie kolejnych sytuacji sprawia ,że stres jest coraz mniejszy.

_____________________________________________________________________

Fizyczne objawy tremy                                                Psychiczne objawy tremy

drżenie głosu                                                                  trudności w koncentracji

przyspieszone tętno                                                      luki w pamięci

przyspieszony, płytki oddech                                       trudności w logicznym myśleniu

suchość w ustach                                                           zakłopotanie

nadmierna potliwość                                                    lęk

drżenie dłoni, nóg                                                         niepokój

________________________________________________________________________

Porady na ograniczenie "niszczącego" wpływu tremy :

-próbuj tak długo ,aż będziesz przekonany, że jesteś przygotowany,

-pamięć jest zawodna - miej ze sobą notatki lub konspekt,

-pamiętaj, że publiczność  może nie widzieć oznak Twojego zdenerwowania

  (mija po 5 minutach od rozpoczęcia),



-pamiętaj, że słuchacze nie są do Ciebie wrogo nastawieni (tak jest najczęściej), 

-przypomnij sobie ile czasu włożyłeś w przygotowania - nie chcesz by Twój 

  wkład pracy poszedł na marne,

-uśmiechnij się, powiedz coś ciepłego do rozmówcy/dziennikarza, a ten być może odpowie 

tym samym !

-zadbaj o wygląd , makijaż i otoczenie – „czujmy się dobrze ze sobą”  i eliminujmy to co 

może nas rozpraszać wokół 

Sztuka oddychania

W sytuacjach bezzstresowych oddychamy powoli, miarowo i głębiej. Dzięki temu do 

krwioobiegu dostaje się więcej tlenu, który usuwa dwutlenek węgla. Tlen dociera do 

mózgu, a to prowadzi do wydzielania endorfin (tzw.hormony szczęścia), które  wyzwalają 

uczucie zadowolenia i odprężenia.

Oddychaj głęboko ! - przeponą, wypełnij brzuch powietrzem, nie podnoś ramion.

Oddychaj powoli ! - normalnie człowiek oddycha  12-18 razy na sekundę, w stanie dużego 

pobudzenia emocjonalnego- nawet  35-40 razy.

Słuchaj oddechu ! - wciągaj powietrze nosem, wypuszczaj ustami.

Sięgnij po techniki relaksacyjne, przynoszące odprężenie psychiczne i i rozluźnienie mięśni.

Ćwiczenie relaksacyjne : napinanie mięśni, a następnie rozluźnienie; najpierw twarz (5 

sekund napięcia ), potem dłonie (zaciśnięte w pięści), ramiona i barki (10 sekund napięcia), 

na zakończenie klatka piersiowa i brzuch (20 sekund napięcia). Ćwiczenie powtórz !

Pomagają też : podskoki, potrząsanie rękami, ramionami, całym ciałem, szerokie ziewanie,

Śmiech, robienie "leniwych ósemek" - na tablicy lub ręką i wodzenie za nimi oczami 

( lepsza koordynacja pracy półkul mózgowych).  

Sytuacje kryzysowe 



Sytuacja  kryzysowa – okoliczności, które  mogą zachwiać wiarygodnością ,stabilnością i 
wizerunkiem instytucji/firmy.  Takie sytuacje  pojawiają się najczęściej niespodziewanie, ale 
ich skutki  mogą być odczuwane przez lata.  Podjęcie  natychmiastowych działań może 
zapobiec katastrofie, a nawet przerodzić się w sukces. Twój cel : uniknąć  paniki, odzyskać 
kontrolę nad sytuacją ( uspokoić emocje, nadać faktom własną, przekonującą interpretację). 
Bądź etyczny, uczciwy  wobec słuchaczy – tylko wtedy uwierzą w to co mówisz! 

Etapy działania w sytuacji kryzysowej:

Analiza wstępna  polega na prewencji kryzysowej - opracowaniu potencjalnych zagrożeń 
wynikających ze specyfiki działania firmy/instytucji.  Analizie  powinno  towarzyszyć 
wskazanie  możliwych negatywnych skutków wymienionych sytuacji i świadomość, ze 
sytuację kryzysową rozwiązuje się w zespole. 

Opracowanie planu sytuacji kryzysowej :

-powołanie zespołu kryzysowego ( specjalista PR, rzecznik prasowy, przedstawiciel 
zarządu/dyrekcji, doradca prawny),

-określenie zasad obiegu informacji i przekazywania jej  wewnątrz firmy/instytucji 
i na zewnątrz (instrukcja postępowania w sytuacji kryzysowej), 

-określenie podziału zadań  i odpowiedzialności, sposobu kontaktowania się 
między sobą i z dziennikarzami,

-ustalenie hierarchii ważności – kto podejmuje decyzje  i w jakiej kolejności .

10 zasad  zachowania w sytuacji kryzysowej :

1. Przewidź nieprzewidywalne.

2. Bądź przygotowany.

3. Trzymaj nerwy na wodzy.

4. Nie kłam.

5. Nie udawaj, że nic się nie stało.

6. Nie snuj hipotez i nie spekuluj.

7. Nie podawaj niepotwierdzonych faktów.

8. Informuj na bieżąco.

9. Reaguj błyskawicznie na plotki.



10. Pokaż, że kontrolujesz   sytuację  i masz wizje jak z niej wybrnąć.

Wywiad telewizyjny – zanim wystąpisz pamiętaj ! :

1. Ustal  wcześniej z dziennikarzem o czym macie rozmawiać i w jakich 
okolicznościach   

2. Zadbaj o dobre „pierwsze wrażenie” . Pamiętaj ,że  tworzy się  ono w ciągu 
pierwszych chwil nowego kontaktu  na   podstawie tego 

        - co widać  (55%) , 

        -tego  jak słychać (38%)

        -i  tego co zostało powiedziane (7%).   

         Zadbaj o pozytywne pierwsze wrażenie, bo nigdy nie uda ci się go zrobić  po raz 
drugi  !!!  

Telewizja jest medium obrazkowym – znacznie większe znaczenie ma to , jak się 
zachowujemy i jak wyglądamy niż przekaz słowny  , a więc: powściągliwe gesty, ubiór 
dostosowany do okoliczności i miejsca, ostrożnie z jaskrawymi kolorami i wzorzystymi 
,ozdobnymi  tkaninami.  Zadbajmy  o właściwą intonację i natężenie głosu - pewny i 
mocny, z każdego słowa musi                                                      bić wiarygodność;  o 
wygląd ,  gesty i mimikę twarzy – widoczna kontrola emocji , spokój i opanowanie; o 
ubiór dostosowany do okoliczności ; o  zapanowanie nad tremą lub jej ukryciem.

3. W czasie programu/nagrania skup się na dziennikarzu i zadawanych pytaniach, nie 

zwracaj uwagi na kamery, otoczenie, nie kiwaj się, nie „wychodź z kadru”,  

nie przemawiaj- rozmawiaj ! Jeśli to wskazane weź ze sobą notatki, dokumenty , ale 
korzystaj z nich w wyjątkowych sytuacjach, kiedy chcesz coś udowodnić.

4. Przejrzysty przekaz:

-nie używaj określeń „nic się nie stało”,  „wszystko będzie dobrze”,

-potwierdź co się zdarzyło odnosząc się do faktów,

-potwierdź oczekiwania i potrzeby niezadowolonych ( „wszyscy chcemy…”)

-powiedz co konkretnie zostało zrobione i nad czym teraz pracuje firma/instytucja,

- jeśli katastrofa jest ewidentna i wiadomo, że media „za chwilę” nagłośnią sprawę – 
sam zainicjuj konferencję prasową .

5. Perswazyjny język:



-uważaj na przeczenia, mów co ludzie mają robić, a nie czego nie mają  robić  (np. 
proszę spokojnie wychodzić ze stadionu , zamiast proszę nie wyrywać  ławek)

-prosty język -  odbiorca ma być przekonany, że wiesz co robisz ( np. zrobiliśmy to-i-
to zamiast  podjęliśmy szereg zadań w celu realizacji…)

6. Porywające zakończenie :

-poszukaj pozytywnego akcentu , wniosku na przyszłość

             -poinformuj co  stanie się dalej ( i dotrzymaj tej obietnicy!!!).

20 podstawowych  zasad współpracy z dziennikarzami (na potrzeby PR) :

1. traktuj dziennikarzy nie jak zagrożenie, lecz szansę,

2. buduj sieć kontaktów z właściwymi (specjalizującymi się w danej branży) i rzetelnymi 
dziennikarzami,

3. sam podejmuj kontakty z mediami  ,

4. zachowaj jednak umiar- nie przesadź z częstotliwością kontaktów,

5. pamiętaj , że media szukają newsa , 

6. bądź otwarty, gotowy do współpracy, rzetelny i wiarygodny,

7. podkreślaj (bez nachalności), że jesteś zorientowany w  danej dziedzinie, możesz być 
ekspertem, ale tylko wtedy , gdy naprawdę tak jest !

8. bądź konkretny i szybki w przekazie (jutro news może być „za stary”),

9. masz z dziennikarzem wspólny cel- poinformować odbiorcę, wczuj się w jego 
potrzeby,

10.  nie twierdź wprost, że Twoja firma/instytucja jest najlepsza ,

11. poznaj zasady dziennikarstwa i specyfikę pracy poszczególnych mediów,

12. znaj swoje prawa we współpracy z dziennikarzami ,

13. nie daj się terroryzować dziennikarzowi, oczekuj od niego szacunku, unikaj wywiadu, 
gdy  wiesz, że dziennikarz ma z góry przygotowaną tezę,

14. bądź przygotowany do rozmowy, weź dokumenty, dane potwierdzające Twoje 
stanowisko, tezę,

15. prowadź lub zleć agencji monitoring mediów,



16. bądź zwięzły i precyzyjny, pamiętaj , że w newsie znajdzie się najwyżej 
kilkunastosekundowa wypowiedź, zbyt długa wypowiedź zatrze jej najważniejszy 
przekaz,

17. zacznij od najważniejszej kwestii,

18. posługuj się prostym językiem, a nie  branżowym żargonem,

19. ze spokojem przyjmij krytykę dziennikarza, a nawet jego niekompetencję, wyjaśnij 
problem!,

20. przygotuj się na wszelkie niespodzianki i sytuacje kryzysowe , zastanów jakie mogą 
paść pytania.

Zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych opracowane zostały w oparciu o „Public  
Relations . Zarządzanie reputacją firmy” Wojciecha Budzyńskiego .

Więcej o zasadach współpracy z mediami w artykule „Sędzia przed kamerą” Anny Kurzępy  
zamieszczonym  w kwartalniku „Rodzina i prawo” Nr 20-21 2012


