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Tożsamość i wizerunek wymiaru sprawiedliwości – perspektywa 
komunikacyjna

Streszczenie

Polski wymiar sprawiedliwości przeżywa kryzys wizerunkowy, który przekłada 
się na stosunkowo niski poziom zaufania publicznego do jego najważniejszych in-
stytucji, w tym do sądów. Pojawia się więc pytanie o przyczyny tego stanu. Jednym 
z czynników może być sposób zarządzania w instytucjach wymiaru sprawiedliwo-
ści ich tożsamością wyrażaną przez skoordynowaną komunikację. Celem rozważań 
jest ustalenie, na podstawie wyników badań prowadzonych wśród przedstawicieli 
wymiaru sprawiedliwości, jakie jest ich podejście do zarządzania tożsamością re-
prezentowanych przez nich instytucji w kontekście wpływu wywieranego na wize-
runek przez komunikowanie tej tożsamości. Wyniki badań własnych uzupełniono 
o studia literaturowe, dotyczące zagadnień tożsamości i wizerunku organizacji. 
W badaniach posłużono się metodą wywiadów kwestionariuszowych przeprowa-
dzonych przez Internet. Uzyskane wyniki wskazują, że w sądach będących instytu-
cjami wywierającymi najsilniejszy wpływ na wizerunek wymiaru sprawiedliwości, 
największą wagę przywiązuje się do zarządzania systemem identyfikacji wizualnej, 
natomiast elementy pozawizualne odgrywają w komunikowaniu tożsamości mniej-
szą rolę.
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Wstęp 

Sprawnie działający i dobrze postrzegany wymiar sprawiedliwości stanowi ważny fun-
dament demokratycznego państwa prawa i odgrywa istotną rolę w kształtowaniu zaufania 
obywateli do państwa. Dlatego społeczny obraz wymiaru sprawiedliwości ma duże znacze-
nie nie tylko dla niego samego, ale również w szerszej perspektywie dla ładu instytucjonal-
nego występującego w danym kraju. W Polsce wymiar sprawiedliwości ma niezbyt korzyst-
ny wizerunek, co znajduje swoje odzwierciedlenie w stosunkowo niskim poziomie zaufania 
publicznego do jego najważniejszych instytucji, w tym sądów. Jednocześnie na tle innych 
państw Unii Europejskiej sprawność postępowań prowadzonych w Polsce jest pozytywnie 
oceniana przez Komisję Europejską (Komunikat 2013). Pojawia się więc pytanie, czy nie-
korzystny wizerunek stanowi rezultat immanentnych słabości polskiego wymiaru sprawie-
dliwości, czy też jest on wynikiem oddziaływania jakichś innych czynników. Jednym z tych 
czynników może być sposób zarządzania w instytucjach wymiaru sprawiedliwości ich toż-
samością wyrażaną przez skoordynowaną komunikację. Aby ustalić, jakimi elementami tej 
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tożsamości zarządza się w wymiarze sprawiedliwości i jakie jest podejście do zarządzania 
nimi wśród przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości przeprowadzono badania, których wy-
niki przedstawiono w prezentowanym artykule. 

Różne spojrzenia na tożsamość i wizerunek

Tożsamość i wizerunek są pojęciami niejednoznacznymi. W literaturze przedmiotu są 
one różnie ujmowane i definiowane. Historycznie wcześniej pojawił się termin „tożsamość”, 
chociaż znaczenie, które mu na początku przypisywano zdecydowanie odbiega od współ-
czesnego rozumienia tego pojęcia. Obecnie w badaniach nad tożsamością można wyróżnić 
dwa główne nurty – tożsamość jako problem zarządczy i tożsamość jako problem kultu-
rowy. Pierwszy z tych nurtów czerpie głównie z marketingu, w obrębie którego rozwinęły 
się badania nad tożsamością korporacyjną (van Riel, Balmer 1997; Balmer 2001; Melewar; 
Jenkins 2002; Melewar 2003), drugi natomiast związany jest z badaniami nad zachowaniami 
organizacyjnymi, w ramach których prowadzone są studia nad tożsamością organizacyjną 
(Albert, Whetten 1985; Hatch, Schultz 1997; Pratt, Foreman 2000). Ze względu na przyjętą 
w artykule perspektywę komunikacyjną w dalszej części scharakteryzowano jedynie te po-
dejścia mieszczące się w nurcie zarządczym, w których perspektywa ta odgrywa dominującą 
rolę.

Pojęcie tożsamości korporacyjnej odnosiło się pierwotnie do systemów identyfikacji 
wizualnej. W tym najwęższym ujęciu tożsamość była definiowana jako „symbole, jakich 
organizacja używa, aby identyfikować siebie wobec ludzi” (Dowling 1994, s. 8), albo nie-
co szerzej jako „ogół wszystkich sposobów, jakie firma wybrała, aby identyfikować siebie 
w stosunku do wszystkich grup swojej publiczności” (Margulies 1977). Od początku też 
zwracano uwagę, że tak rozumiana tożsamość ma silny związek z tym, jak otoczenie po-
strzega organizację (Selame, Selame 1975, s. 4), a nawet bezpośrednio wskazywano na toż-
samość jako na element najbardziej odpowiedzialny za wizerunek podmiotu (Chajet 1989). 
Za główny instrument kreowania tożsamości uznawano visual identity mix, składający się 
z nazwy, logo lub symbolu, kolorystyki i kroju czcionki (Dowling 1994, s. 127) uzupełnia-
nych niekiedy o takie elementy, jak druki i stemple, stroje i identyfikatory pracowników, 
architektura i wystrój wnętrz budynków czy pomieszczeń biurowych (Budzyński 1996). 

Tożsamość traktowana jako system identyfikacji wizualnej pełni ważną funkcję komu-
nikacyjną, pozwala bowiem nie tylko na jednoznaczną identyfikację podmiotu, przez co 
ułatwia jego rozpoznawanie i zapamiętywanie, ale umożliwia też organizacji odróżnienie 
się od innych jednostek, zwiększanie wyrazistości i budowanie pożądanych skojarzeń. 
Atrakcyjność takiego ujmowania tożsamości wynika z wysokiego stopnia kontroli spra-
wowanej przez organizację nad przekazem, którego źródłem i jednocześnie nośnikiem jest 
identyfikacja wizualna. Z drugiej strony wskazuje się jednak, że tak wąsko rozumiana toż-
samość jest podatna na manipulację, a identyfikacja wizualna odpowiada tylko za relatyw-
nie niewielką część komunikatów docierających do odbiorcy i kształtujących obraz danego 
podmiotu. Jeżeli zatem lokować tożsamość w kontekście komunikacji, to identyfikacja wi-
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zualna stanowiłaby jedynie fragment większej całości, obejmującej kompleksowy, zintegro-
wany system komunikacji organizacji. Takie spojrzenie oznaczałoby zmianę w podejściu 
do tożsamości – panaceum na niedostatki związane z jej zbyt wąskim ujmowaniem stała się 
koncepcja tożsamości wyrażanej przez skoordynowaną komunikację.

Tożsamość w szerszym rozumieniu można zdefiniować jako sumę wizualnych i niewi-
zualnych środków, używanych przez organizację w celu przedstawienia siebie wszystkim 
swoim istotnym grupom docelowym, na podstawie planu tożsamości korporacyjnej (Blauw 
1994). Z definicji tej wynika, że tożsamość obejmuje nie tylko elementy wizualne, ale rów-
nież pozawizualne, których użycie ma charakter celowy i jest zaplanowane tak, aby umoż-
liwić organizacji zaprezentowanie się swoim interesariuszom. Tożsamość jest zatem jedno-
znacznie postrzegana w kontekście całości komunikacji, co wydaje się o tyle uzasadnione, 
że − jak zauważa Bernstein (1986, s. 118) − organizacja komunikuje się cały czas (nawet 
jeśli nie chce zdać sobie z tego sprawy), a komunikacja, która ma miejsce, również ta niepla-
nowana i niezamierzona, tworzy wrażenia i prowadzi do formowania się wizerunku.

Komunikacja związana z tożsamością ma charakter wielowymiarowy i – według van 
Riela (2003) – obejmuje komunikację zarządczą, marketingową i organizacyjną. Zadaniem 
pierwszej z nich jest umacnianie wewnątrz organizacji wspólnej wizji łączącej wszystkich 
jej członków, utrwalanie zaufania pracowników do organizacji i osób nią kierujących, ini-
cjowanie i sterowanie procesem zmian, zwiększanie stopnia identyfikacji pracowników 
z organizacją. Komunikacja zarządcza odgrywa bardzo istotną rolę jako element kształtu-
jący tożsamość, ponieważ pozwala na zbudowanie wśród członków organizacji wspólnej 
wizji czym dana organizacja jest, jakimi wartościami się kieruje i w jakim kierunku zmierza. 
Dopiero istnienie takiej ogólnej świadomości umożliwia spójne prezentowanie organizacji 
na zewnątrz. Komunikacja zarządcza obok pełnienia funkcji integracyjnej wewnątrz służy 
też kształtowaniu wizerunku organizacji na zewnątrz – szczególną odpowiedzialność w tym 
zakresie ponoszą osoby kierujące daną jednostką. Poza komunikacją zarządczą z tożsamo-
ścią związane są, jak już zauważono, komunikacja marketingowa i komunikacja organiza-
cyjna. Komunikacja marketingowa w ujęciu proponowanym przez van Riela ograniczona 
została do aktywności odnoszących się do oddziaływania na sprzedaż np. reklamy produk-
tu czy sprzedaży osobistej – występuje ona zatem jedynie w organizacjach komercyjnych. 
Komunikacja organizacyjna natomiast obejmuje działania z zakresu PR, reklamę wizerun-
kową oraz komunikację wewnętrzną wykraczającą poza sferę komunikacji zarządczej. 

Tożsamość wyrażaną przez skoordynowaną komunikację można odnieść do identyfi-
kacji całościowej, która jest definiowana jako proces „komunikowania się organizacji we-
wnętrznie i z podmiotami otoczenia na zasadzie sprzężenia zwrotnego w celu transponowa-
nia tożsamości w wizerunek” (Nikolewska-Wołowik 2008, s. 51). Podobnie jak tożsamość 
wyrażana przez skoordynowaną komunikację, identyfikacja całościowa wykracza poza sys-
tem identyfikacji wizualnej. Składają się na nią, obok podsystemu wizualnego, podsystem 
behawioralny i podsystem informowania. Elementy tworzące poszczególne podsystemy od-
działują wspólnie prowadząc do powstania efektów synergii. 
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Różnorodność obecnych w literaturze ujęć jest charakterystyczna nie tylko dla tożsa-
mości. Również w przypadku wizerunku można zaobserwować występowanie różnych, 
nie zawsze ze sobą spójnych podejść, sposobów rozumienia i definiowania. Główne osie 
toczącej się na przestrzeni lat dyskusji dotyczą charakteru wizerunku (społeczny versus 
indywidualny), stopnia jego unifikacji (jeden wizerunek versus wiele wizerunków), miej-
sca powstawania wizerunku (wewnętrzny versus zewnętrzny), zgodności wizerunku z rze-
czywistymi cechami organizacji oraz poziomu jego stabilności (trwały versus zmienny). 
Autorzy prezentujący pogląd, że wizerunek ma charakter społeczny, wskazują, iż jest on 
oparty na „zbiorowych wrażeniach wielu ludzi” (Easton 1966) lub odwołują się do roli, 
jaką wizerunek odgrywa w upraszczaniu obrazu rzeczywistości dowodząc, że „wizerunki są 
publicznymi stereotypami” (Britt 1971). Z drugiej strony, badacze reprezentujący odmienne 
stanowisko twierdzą, że „nie ma dwojga ludzi, w umysłach których istniałby taki sam wize-
runek, ponieważ jednostki różnią się pod względem wyznawanych wartości, doświadczenia 
(lub wiedzy) i potrzeb” (Crissy 1971, s. 77). 

Pochodną odmiennych poglądów na temat charakteru wizerunku są różnice w spojrzeniu 
na stopień jego unifikacji. Jeżeli bowiem przyjąć, ze wizerunek ma charakter indywidualny, 
to trzeba byłoby odrzucić możliwość ukształtowania się u wszystkich odbiorców jednego 
uniwersalnego wyobrażenia dotyczącego organizacji. Indywidualny charakter wizerunku 
implikuje istnienie całego wachlarza rozmaitych obrazów powstałych w umysłach poszcze-
gólnych jednostek lub ich grup. Według Markwicka i Filla (1977), „ze względu na to, że 
organizacje mają wielu interesariuszy, każdego z innymi doświadczeniami, celami i pozio-
mem zależności, nie można oczekiwać, iż będzie istniał jeden jednolity i spójny wizerunek. 
W rzeczywistości ci interesariusze mają różne wyobrażenia tej samej organizacji, wszystkie 
ukształtowane pod wpływem ich odmiennej ekspozycji na sygnały związane z prezento-
waną tożsamością korporacyjną”. Różnicowaniu się wizerunków sprzyja dodatkowo róż-
norodność przekazów pochodzących spoza organizacji. Do odbiorców docierają bowiem 
komunikaty z wielu źródeł (do każdego z odbiorców z innych), co osłabia oddziaływanie 
zunifikowanego przekazu płynącego z organizacji. Komunikaty te kształtują wizerunek, 
ponieważ obraz postrzegany przez odbiorcę powstaje nie tylko pod wpływem tożsamości 
korporacyjnej, ale również w wyniku własnych refleksji i interpretacji różnych informacji 
pochodzących z innych źródeł (Cornelissen 2000). 

Wizerunek traktowany jest na ogół jako wyobrażenie (obraz) organizacji lub sposób jej 
postrzegania przez otoczenie (Budzyński 2008, s. 21). Jednak w literaturze można spotkać 
również pogląd, że wizerunek ma charakter wewnętrzny. W tym ujęciu jest on definiowa-
ny jako przekonanie członków organizacji na temat tego, jak inni ją postrzegają (Dutton, 
Dukerich 1991) lub jako to, co elity organizacyjne chciałyby aby otoczenie myślało na temat 
organizacji (Whetten i in. 1992). Zdarzają się także autorzy wskazujący na dualny charakter 
wizerunku będącego z jednej strony przekazem pochodzącym od organizacji, z drugiej zaś 
istniejącym w świadomości odbiorców jej kompleksowym obrazem powstałym w wyniku 
tego przekazu (Grunning 1993). Takie rozumienie wizerunku organizacji rodzi zasadnicze 
wątpliwości co do stopnia, w jakim odzwierciedla on rzeczywistość. W sytuacji bowiem, 
gdy wizerunek jest obrazem konstruowanym na podstawie tego, jak organizacja (lub jej 
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elity) chciałaby być postrzegana przez otoczenie, trudno uznać, że będzie on stanowił obraz 
w pełni autentyczny. Wprawdzie część autorów prezentuje opinię, że wizerunek powinien 
stanowić wierne odbicie tożsamości organizacji, wynikającej z jej osobowości (Olins 1978; 
Abratt 1989), jednak w literaturze wyrażane są też odmienne poglądy, których autorzy wska-
zują na możliwość oderwania wizerunku od rzeczywistości (Bernstein 1986), a nawet na 
jego zdolność do jej zastępowania (Boorstin 1961). 

Możliwość pojawienia się rozbieżności między rzeczywistymi cechami organizacji a jej 
wizerunkiem wynika nie tylko stąd, że podlega on intencjonalnej manipulacji ze strony 
członków organizacji (Hatch, Schultz 1997), ale również z powodu dominującej roli, jaką 
w jego kształtowaniu odgrywa komunikacja (niezależnie od tego czy przekaz pochodzi z or-
ganizacji, czy z innych źródeł). Cechą komunikacji jest podatność na zmiany, co wpływa 
na stabilność samego wizerunku. W literaturze podnoszone są kwestie zarówno jego dyna-
micznego charakteru, jak i trwałości (Żyminkowski 2003). Zmienność wizerunku jest kon-
sekwencją eksponowania w przekazach skierowanych do poszczególnych grup interesariu-
szy innych cech organizacji, co sprawia, że wizerunek staje się dość plastyczny, a niekiedy 
wręcz amorficzny. W takiej sytuacji trudno o stabilność tym bardziej, że organizacja nie ma 
możliwości kontrolowania całości dotyczącego jej przekazu a wraz ze wzrostem liczby źró-
deł zwiększa się różnorodność komunikatów. W rezultacie „ciągły dopływ informacji powo-
duje ewoluowanie wizerunku” (Budzyński 2008, s. 57). Jednocześnie jednak wskazuje się, 
że wraz z krystalizowaniem się wizerunku jego podatność na zmianę ulega zmniejszeniu, co 
wskazywałoby na możliwość ukształtowania się wizerunku, który miałby charakter trwały. 

Wymiar sprawiedliwości − przegląd koncepcji 

Zgodnie z art. 175 ust. 1 Konstytucji RP, „wymiar sprawiedliwości” w Rzeczypospolitej 
Polskiej „sprawują”: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne oraz sądy 
wojskowe. 

W literaturze dominuje pogląd, iż „wymiar sprawiedliwości” zastrzeżony jest jedynie 
dla sądów, a zatem nie może być sprawowany przez żadne inne organy władzy publicznej. 
Oznacza to, że tam, gdzie wchodzi w grę decydowanie władcze odpowiadające pojęciu „wy-
miar sprawiedliwości”, musi ono w całości znaleźć się w rękach sądów, o których mowa 
w art. 175 ust. 1 Konstytucji RP” (Winczorek 2000, s. 229). 

L. Garlicki wskazuje, iż art. 175 ust. 1 Konstytucji RP może być rozumiany jako prze-
pis ustalający monopol sądów na sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Podkreśla on, iż 
„wymiar sprawiedliwości” określa się jako działalność państwa polegającą na wiążącym 
rozstrzyganiu sporów, w którym przynajmniej jedną ze stron jest jednostka lub inny podmiot 
podobny. Podstawą tego określenia jest wyodrębnienie specyficznej postaci działalności 
państwa, jaką jest rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów o prawa, a więc sądzenie (Garlicki 
2003, s. 354).

Pojęcie „wymiaru sprawiedliwości” może być również rozumiane w szerszym (przed-
miotowo-funkcjonalnym) znaczeniu, jako działalność polegającą na opanowywaniu sporów 
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prawnych, nie będącą jedynie domeną sądów (brak monopolu sądów). Wskazuje się, że 
„w zakres szerszego rozumienia <wymiaru sprawiedliwości> można zaliczyć do niego al-
ternatywne formy rozwiązywania i rozstrzygania sporów prawnych, które (nie naruszając 
prawa do sądu) mają uzupełniać, a nie zastępować, mechanizmy sądowego wymiaru spra-
wiedliwości – przy zachowaniu nadrzędnej pozycji sądów wyrażającej się w możliwości 
zweryfikowania prawidłowości (legalności) rozstrzygnięcia (rozwiązania) organu pozasą-
dowego (kontrola sądu)” (Zienkiewicz 2007, 2. 221-222).

W literaturze przedmiotu rozróżnia się jeszcze inne podejście do „wymiaru sprawiedliwo-
ści”. Pierwsze z nich dotyczy formalnego znaczenia, drugie zaś – materialnego (Czeszejko-
Sochocki 1999, s. 4). W znaczeniu formalnym „wymiar sprawiedliwości” można rozpa-
trywać z punktu widzenia funkcji, przedmiotów i organów. Biorąc pod uwagę te właśnie 
aspekty, można go określić jako podstawową działalność państwa (aspekt funkcjonalny), 
polegającą na stosowaniu i konkretyzowaniu ustanowionych względnie uznanych przez 
państwo ustaw i norm prawnych w poszczególnych przypadkach (aspekt przedmiotowy), 
przez szczególny rodzaj organów władzy publicznej – sądy (aspekt podmiotowy), którym 
konstytucyjnie przysługuje wyłączność sprawowania owego wymiaru sprawiedliwości (mo-
nopol sądowego wymiaru sprawiedliwości). W znaczeniu materialnym pojęcie „wymiaru 
sprawiedliwości” jest ściśle związane z ustrojową aksjologią, z konstytucyjnym nakazem 
urzeczywistniania przez Rzeczpospolitą, jako demokratyczne państwo prawne, zasad spra-
wiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP), z zapewnieniem prawnej ochrony godności 
i wolności człowieka (art. 30 i art. 31 ust. 1 Konstytucji RP) i konstytucyjnym prawem każ-
dego człowieka w tym państwie do (między innymi) „sprawiedliwego” rozpatrzenia sprawy 
przez sąd (Pest 2014, s. 77). 

W pracy przyjęto, iż pojęcie „wymiaru sprawiedliwości” jest zarezerwowane dla sądów. 

Metodyka badań i model badawczy

Celem przeprowadzonych badań było ustalenie, jakie jest podejście przedstawicieli wy-
miaru sprawiedliwości do zarządzania tożsamością instytucji z tego obszaru w kontekście 
wpływu, jaki ma kształtowanie i komunikowanie tej tożsamości na wizerunek. 

Za podmioty odgrywające kluczową rolę w tworzeniu wizerunku wymiaru sprawiedliwo-
ści uznano sądy, stąd w badaniu skoncentrowano się na tych właśnie instytucjach. Badaniem 
objęto 210 pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Rejonowego dla miasta 
stołecznego Warszawy, Sądów Rejonowych dla Warszawy Mokotowa, Śródmieścia, Woli, 
Żoliborza oraz Sądów Rejonowych w Piasecznie, w Pruszkowie, w Grodzisku Mazowieckim. 
53,33% badanych było zatrudnionych w Sądzie Okręgowym w Warszawie natomiast w są-
dach rejonowych − 46,67% badanych. Większość badanych (62,86%) stanowili urzędnicy. 
Znacznie mniejszy odsetek badanych stanowili asystenci (11,43%), sędziowie (8,57%), re-
ferendarze (2,86%) oraz informatycy (2,38%). Na innych stanowiskach pracowało 11,90% 
badanych. Pod względem stażu pracy respondenci byli bardziej zróżnicowani. Maksymalnie 
5 lat pracowało 28,57% badanych, staż od 6 do 10 lat miało 16,67% respondentów, zaś 11-20 
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W modelu przedstawiono związki łączące tożsamość z wizerunkiem wymiaru sprawie-
dliwości. Zgodnie z koncepcją tożsamości wyrażanej przez skoordynowaną komunikację, 
w modelu przyjęto, że tożsamość wymiaru sprawiedliwości jest kształtowana wewnętrznie, 

lat −22,86%; ponad 30 lat pracowało 20,95%, a staż pracy wynoszący od 21 do 30 lat miało 
10,95% respondentów. Ponad 70% badanych stanowiły kobiety.

Przyjęte w badaniu podejście zobrazowano na schemacie 1.

Schemat 1
Model zależności między tożsamością i wizerunkiem w wymiarze sprawiedliwości

Źródło: opracowanie własne.
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zarówno przez elementy wizualne, jak i pozawizualne. Do pierwszych z nich należy zali-
czyć elementy tworzące system tożsamości wizualnej (kolorystyka, typografia, itd.) oraz 
wszystkie nośniki tożsamości jednostek tworzących wymiar sprawiedliwości (oznakowania 
wewnętrzne i zewnętrzne, druki biurowe, wizytówki itp.). Z kolei elementy pozawizualne 
to przede wszystkim publiczne zachowanie jednostek tworzących wymiar sprawiedliwości, 
ich sposób podejścia do poszczególnych grup interesariuszy, czy umiejętności komunikacji 
i utrzymywania relacji z nimi. W prezentowanym modelu podkreśla się również znaczenie 
misji i wizji w kreowaniu tożsamości wymiaru sprawiedliwości. Misja określona została 
jako „Zapewnianie prawa obywatelom do sprawiedliwości wykonując zadania w sposób 
sprawny, kompetentny i efektywny”, wizja zaś jako „Cieszące się zaufaniem instytucje pań-
stwa w przestrzeni sprawiedliwości” (Strategia modernizacji 2014). Innym ważnym ele-
mentem modelu jest obszar wzajemnego oddziaływania (interfejs) tożsamości i wizerun-
ku. To punkt, w którym tożsamość wymiaru sprawiedliwości uzewnętrznia się, stykając 
się z zewnętrznymi interesariuszami organizacji. Wizerunek wymiaru sprawiedliwości to 
postrzeganie przez interesariuszy sposobu, w jaki wymiar sprawiedliwości prezentuje się 
na zewnątrz. Wizerunek jest subiektywnym odbiciem rzeczywistości, a stanowi jedynie jej 
przybliżony obraz. Wizerunek zazwyczaj rozwija się w dłuższym okresie i jest rezultatem 
podejmowanych przez organizację działań komunikacyjnych. Warto w tym miejscu również 
zaznaczyć, iż wymiar sprawiedliwości jak każda inna organizacja nie posiada tylko jednego 
wizerunku, ale wiele wizerunków cząstkowych. Ta różnorodność ma swoje źródło w róż-
nych grupach docelowych, z których każda inaczej postrzega tę samą organizację. 

W badaniach posłużono się metodą wywiadów kwestionariuszowych, do których prze-
prowadzenia wykorzystano Internet. Respondenci zostali poproszeni o ocenę stopnia swojej 
identyfikacji z misją i wizją wymiaru sprawiedliwości oraz ewaluację różnych aspektów za-
rządzania przez sądy systemem identyfikacji wizualnej i środkami poza wizualnymi. Mieli 
także ocenić wpływ sądów (na tle innych instytucji) na wizerunek wymiaru sprawiedliwości. 

Wyniki badań

Zgodnie z przedstawionym modelem badawczym, punktem wyjścia było rozpoznanie 
poziomu identyfikacji pracowników sądów z misją i wizją wymiaru sprawiedliwości. Ponad 
połowa respondentów zadeklarowała, że utożsamia się z treścią misji i wizji – 16,19% utoż-
samiało się zdecydowanie, a 38,10% stwierdziło, że raczej się z nią identyfikuje. Kolejne 
20% biorących udział w badaniu nie miało w tej kwestii zdania. Raczej nie identyfikowało 
się z treścią misji i wizji 11,90% respondentów, a zdecydowanie nie utożsamiało się z nią 
10,48% pracowników. 

Oceniając sposób zarządzania systemem identyfikacji wizualnej, 41,12% respondentów 
raczej zgodziło się ze stwierdzeniem, że „wymiar sprawiedliwości posiada profesjonalny, 
kompleksowy system tożsamości wizualnej (księgę zawierającą graficzne standardy pre-
zentowania się na wszelkiego rodzaju nośnikach – papiery, druki, wizytówki, oznakowania 
wewnętrzne, zewnętrzne itd.)”. Z kolei 32,83% raczej podzieliło pogląd, że „w jednostkach 
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wymiaru sprawiedliwości są osoby odpowiedzialne za wdrażanie i nadzór nad przestrzega-
niem zasad systemu tożsamości”. Z opinią, że „jednostki wymiaru sprawiedliwości spójnie 
prezentują się na zewnątrz (wszystkie jednostki wymiaru sprawiedliwości konsekwentnie 
stosują zasady tożsamości wizualnej – tzn. takie same papiery, druki, wizytówki, oznako-
wania wewnętrzne, zewnętrzne itd.)”, raczej zgodziło się 30,10% respondentów, natomiast 
pogląd, że „sposób oznakowania jednostek wymiaru sprawiedliwości jest przejrzysty i funk-
cjonalny, zapewniający interesantom łatwe poruszanie się po nich” podzieliło 30,65% ba-
danych. 

Posługiwanie się przez sądy w komunikowaniu tożsamości środkami wykraczającymi 
poza system wizualny ma charakter bardziej selektywny. Wymaga zatem identyfikacji po-
szczególnych grup interesariuszy i określenia ich hierarchii opierającej się na ocenie względ-
nego znaczenia każdej z grup. Według respondentów, do najważniejszych grup w otoczeniu 
wymiaru sprawiedliwości należą obywatele, instytucje państwa oraz samorządy prawnicze 
i organizacje pozarządowe. Szczegółowe dane zawarto w wykresie 1. 

W ocenie przeważającej części respondentów (69,05%) najważniejszą grupą interesariu-
szy są obywatele. Znacznie mniejszy odsetek wskazał w tym kontekście instytucje państwa 
(36,19%) czy samorządy prawnicze (23,33%). 

Wykres 1
Opinie na temat najważniejszych grup otoczenia wymiaru sprawiedliwości (w %)
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Pytanie „Jakie grupy otoczenia wymiaru sprawiedliwości (sądów) są Pana (i) zdaniem dla niego najważniej-
sze?”. Odsetek odpowiedzi nie sumuje się do 100%, ponieważ respondenci mieli możliwość wskazania więcej 
niż jednej grupy.
Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 2
Opinie na temat metod skutecznego informowania opinii publicznej  
na temat działalności jednostek wymiaru sprawiedliwości (w %)

Pytanie „Jaka metoda, według Pana (i), jest najlepsza w skutecznym informowaniu ludzi o działalności jednostek 
wymiaru sprawiedliwości?” Odsetek odpowiedzi nie sumuje się do 100%, ponieważ respondenci mieli możli-
wość wskazania więcej niż jednej metody.
Źródło: jak w wykresie 1.

Elementem środków pozawizualnych jest system zachowań. Badając ten aspekt komu-
nikowania tożsamości respondentów poproszono o ocenę stopnia umiejętności współpracy 
reprezentowanych przez nich jednostek wymiaru sprawiedliwości z różnymi ważnymi dla 
nich grupami interesariuszy (ocena odbywała się z wykorzystaniem skali pięciostopniowej, 
gdzie 1 oznaczało całkowity brak umiejętności współpracy, a 5 − bardzo wysokie umiejęt-
ności). Według respondentów, sądy wykazują przeciętne umiejętności współpracy z obywa-
telami (tak uznało 35,75% respondentów), instytucjami publicznymi (taką ocenę wyraziło 
38,07% badanych), dziennikarzami (taki pogląd zaprezentowało 38,76% pracowników są-
dów), organizacjami pozarządowymi (tak stwierdziło 40,34% respondentów) i społeczno-
ściami lokalnymi (takie zdanie wyraziło 41,71% badanych). Lepiej – jako dobre – ocenione 
zostały umiejętności współpracy z samorządami prawniczymi i instytucjami publicznymi. 

Pracownicy sądów z jednej strony uznali zatem obywateli za najważniejszą grupę inte-
resariuszy, z drugiej zaś ocenili umiejętności współpracy z nimi jako przeciętne. Poprawie 
stanu współpracy może służyć lepsze komunikowanie się z opinią publiczną. Respondentów 
poproszono więc o określenie najskuteczniejszych metod jej informowania o działalności 
wymiaru sprawiedliwości. Badani najczęściej wskazywali w tym kontekście strony inter-
netowe (69,05% wskazań), foldery i broszury dostępne w jednostkach wymiaru sprawie-
dliwości (52,86% wskazań) oraz programy telewizyjne (46,19% wskazań). Jednocześnie 
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nieco ponad 5% pracowników sądów uznało, że nie istnieje potrzeba informowania opinii 
publicznej o działalności jednostek wymiaru sprawiedliwości. Bardziej szczegółowe dane 
przedstawiono na wykresie 2. 

Dla kształtowania wizerunku wymiaru sprawiedliwości istotny jest nie tylko sposób ko-
munikowania się z interesariuszami i przekazywania im informacji, ale również zakres tema-
tyczny prezentowanych treści. Dlatego badanych poproszono o określenie charakteru infor-
macji, które powinny się znaleźć w materiałach kierowanych do interesariuszy. Największy 
odsetek respondentów (68,57%) wskazał ogólnie na informacje przydatne dla interesariuszy, 
odnoszące się do funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. W ocenie nieco mniejszej czę-
ści badanych (64,76%) powinny to być informacje o charakterze praktycznym (druki i wzory 
pism). Również duży odsetek respondentów (61,43%) wskazał na informacje dotyczące praw 
obywateli, a 50% badanych uznało, że materiały powinny zawierać porady prawne, porady 
praktyczne i przykłady rozwiązania spraw. Szczegółowe dane przedstawiono na wykresie 3. 

Wykres 3
Opinie na temat informacji, jakie powinny znaleźć się w materiałach informacyjnych 
wymiaru sprawiedliwości (w %)

Pytanie „Jakie informacje powinny znaleźć się w materiałach informacyjnych?” Odsetek odpowiedzi nie sumuje 
się do 100%, ponieważ respondenci mieli możliwość wskazania więcej niż jednego zakresu tematycznego.
Źródło: jak w wykresie 1.

Zgodnie z zaprezentowanym modelem badawczym, tożsamość wyrażana przez skoordy-
nowaną komunikację oddziałuje na wizerunek. Wizerunek wymiaru sprawiedliwości kształ-
towany jest jednak nie tylko przez sądy, ale również przez inne podmioty kojarzone z tym 
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obszarem. Respondentów poproszono więc o ocenę, które instytucje najlepiej, a jakie najgo-
rzej reprezentują przestrzeń wymiaru sprawiedliwości. Zdecydowana większość badanych 
(72,38%) uznała, że najlepiej przestrzeń tę reprezentują sądy. Znacznie mniejszy odsetek 
wskazał Trybunał Konstytucyjny (36,19%) i prokuraturę (30,48%). Za instytucje najgorzej 
reprezentujące przestrzeń wymiaru sprawiedliwości respondenci uznali Sejm, rząd i policję. 
Wyniki te potwierdzają, że przedstawiciele sądownictwa zdają sobie sprawę z kluczowego 
znaczenia, jakie dla wizerunku całego wymiaru sprawiedliwości ma reprezentowana przez 
nich instytucja. 

Podsumowanie

Wizerunek kształtuje się pod wpływem różnych czynników, a jednym z nich jest toż-
samość wyrażana przez skoordynowaną komunikację. Nie jest to jednak czynnik jedyny 
– poza przekazem, którego źródłem jest organizacja, na wizerunek oddziałują bowiem rów-
nież bezpośrednie doświadczenia odbiorców oraz przekazy pochodzące z innych źródeł. 
Niezbyt korzystny wizerunek sądu jako instytucji reprezentującej wymiar sprawiedliwości 
– znajdujący odzwierciedlenie w niskim poziomie zaufania społecznego (w dziesięcioleciu 
2002-2012 więcej było okresów, gdy zaufanie netto do sądów było ujemne, niż gdy osiągało 
wartość dodatnią) (CBOS 2012, s. 15) – nie musi więc wynikać ze złego zarządzania toż-
samością, lecz z dużej intensywności przekazu o negatywnym zabarwieniu pochodzącego 
z innych źródeł. Tym niemniej bardziej wyraziste komunikowanie przez sądy swojej tożsa-
mości mogłoby pomóc im w dotarciu z przekazem do świadomości odbiorcy i zwiększyć 
oddziaływanie tej tożsamości na ich wizerunek. Miałoby to tym większe znaczenie, że wi-
zerunek sądów i zaufanie do nich ma silny wpływ na wizerunek całego wymiaru sprawiedli-
wości i poziom zaufania publicznego, jakim jest on obdarzany. 
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The Justice System’s Identity and Image – the Communicative 
Perspective

Summary 

The Polish justice system faces an image crisis which translates into a relatively 
low level of public confidence in its key institutions, including the courts. So the 
question is what causes this situation. One of the factors influencing this situation 
can be a way of identity management in institutions of the justice system expressed 
by coordinated communication. This article aims to determine, on the basis of the 
results of research conducted among representatives of the justice system, what is 
their approach to its identity management in the context of the influence of identity 
communication on the image. The research findings were supplemented with litera-
ture studies concerning the issues of identity and image of the organisation. Internet 
questionnaires were used as the research instrument. The results indicate that the 
courts, which are institutions that exert the strongest impact on the image of the jus-
tice system, paid the greatest attention to visual identification management, while 
non-visual elements play a minor role in communication of the identity.

Key words: identity, image, communication, justice system.

JEL code: M31

Тождество и имидж юстиции – коммуникационная перспектива

Резюме

Польское правосудие переживает кризис имиджа, который вызывает отно-
сительно низкий уровень публичного доверия к его основным учреждениям, 
в том числе к судам. Следовательно, появляется вопрос о причинах такого 
состояния. Одним из факторов может быть способ управления в учрежде-
ниях юстиции их тождеством, выражаемым координированной коммуника-
цией. Цель рассуждений – определить, на основе результатов исследований, 
проводимых среди представителей юстиции, каков их подход к управлению 
тождеством представляемых ими учреждений в контексте влияния, оказыва-
емого на имидж коммуникацией этого тождества. Результаты собственных 
исследований дополнили изучением литературы, посвященной вопросам то-
ждества и имиджа организаций. В исследованиях применили метод опросов, 
проведенных по интернету. Полученные результаты указывают, что в судах, 
которые являются учреждениями, оказывающими самое сильное влияние на 
имидж юстиции, самое большое внимание обращают на управление системой 
визуальной идентификации, тогда как невизуальные элементы играют в ком-
муникации тождества меньшую роль.

Ключевые слова: тождество, имидж, коммуникация, юстиция.
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