Obserwacje procesów sądowych. Najczęściej
polegają na obserwacji ad hoc wybranej rozprawy czy postępowania (co może także przynieść
ciekawe opisy przypadków). Czasem jest to obserwacja „systemowa”, zaplanowana, bardziej
systematyczna, działania sądów czy wybranych
elementów większej liczby procesów lub rozpraw, bliższa badaniom naukowym. Do takiej
obserwacji należą na przykład projekty:

łaniach drugiego (np. umieszczanie przez socjologów informacji na portalu ngo.pl czy przekazywanie przez organizacje
społeczne informacji o badaniach i publikacjach socjologom
poprzez Sekcję Socjologii Prawa w PTS). Wymiana informacji to punkt wyjścia dla współpracy. Organizacje społeczne
i środowisko socjologów prawa powinny znać wzajemnie
swój dorobek, wiedzieć o toczących się projektach badawczych, publikacjach, jeśli dotyczą one wspólnego obszaru
działania.

Sądy Gospodarcze w Polsce. Raport z realizacji
programu „Monitoring sądów gospodarczych
– Courtwatch”, (red. A. Bodnar, M. Ejchart),
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, DLA PIPER,
Warszawa 2009 (badaniem objęto wszystkie
104 sądy gospodarcze w Polsce).

Identyfikacja istotnych obszarów badawczych i przekazywanie pomysłów na badania. Jednym z pomysłów jest to,
aby organizacje społeczne zbierały i publikowały listę tematów, wymagających ich zdaniem badań, zebrania wiedzy
i danych. Taka lista tematów mogłaby być wykorzystywana
przez socjologów do podejmowania decyzji o projektach badawczych, ale także, na przykład, przekazywana studentom
i doktorantom pod kątem wyboru tematu pracy magisterskiej
czy doktorskiej.

„Obywatelski monitoring sądów rejonowych”
– projekt Fundacji Court Watch Polska, powstałej
w kwietniu 2010 r. w Toruniu przy udziale socjologów prawa (courtwatch.pl).
Obywatel i Prawo. Raport z realizacji programu
(red. A. Winiarska) – opracowania, ekspertyzy
w publikacjach kończących kolejne edycje programu (dotychczas 5 edycji), dostępne na stronie
isp.org.pl.

Proponowane formy współpracy
socjologów prawa
i organizacji społecznych
Po pierwsze, współpraca już istnieje, aczkolwiek
jest zbyt rzadka. Po drugie, jest wola takiej współpracy, wyrażona na przykład podczas konferencji
programu „Obywatel i Prawo” w grudniu 2010 r.
Po trzecie, jest wyraźna społeczna potrzeba
badań w obszarze dostępu do prawa i pomocy
prawnej. Rodzi się jednak pytanie, jak taka współpraca może wyglądać praktycznie. Tytułem propozycji czy zachęty wymienić można następujące
obszary i sposoby współpracy.
Wymiana informacji i komunikacja. Środowiska
akademickie powinny popularyzować posiadaną wiedzę socjologicznoprawną, zaś organizacje pozarządowe – informować o wynikach
swoich badań w ramach wspólnych konferencji
i seminariów. Potrzebne jest wypracowanie metody informowania jednego środowiska o dzia-

www.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

Promocja badań. Organizacje społeczne mogą promować
badania nad dostępem do pomocy prawnej i wymiarem sprawiedliwości wśród studentów i doktorantów, organizując,
we współpracy ze środowiskami naukowymi, konkursy prac
magisterskich i doktorskich w tych dziedzinach.
Udostępnianie przez organizacje informacji i danych do badań. Wiele zagadnień interesujących dla obu środowisk może
zostać opracowanych na podstawie analizy materiałów gromadzonych przez organizacje udzielające pomocy prawnej.
Wymaga to jednak udostępniania przez nie takich materiałów
badaczom akademickim (z zachowaniem praw osób trzecich)
oraz upowszechnienia informacji, że takie materiały istnieją
i że istnieje możliwość ich wykorzystania.
Wspólne wypracowanie standardowych narzędzi badawczych. Środowisko akademickie oraz organizacje społeczne
dysponujące doświadczeniem w zakresie badań empirycznych
mogą wspólnie opracować i publicznie udostępnić standardowe narzędzia badawcze, które organizacje społeczne mogłyby
wykorzystywać do prowadzenia we własnym zakresie badań
dotyczących potrzeb w zakresie pomocy prawnej lub badań
ewaluacyjnych.
Współpraca przy poszukiwaniu środków na badania. Organizacje pozarządowe i socjologowie prawa (zwłaszcza za
pośrednictwem Sekcji Socjologii Prawa PTS) mogą wspólnie
poszukiwać środków na finansowanie badań w zakresie dostępu do pomocy prawnej, na przykład w konkursie Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich. Współpraca organizacji z socjologami będzie zapewne atutem dla niejednego grantodawcy.

Niniejszy biuletyn został opracowany w ramach prac Rady
Ekspertów projektu „Obywatel i Prawo V” Instytutu Spraw
Publicznych i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Partnerem Instytutu Spraw Publicznych w ramach prac Rady
Ekspertów jest INPRIS, który odpowiada za treść niniejszego
dokumentu. Opracowanie: Łukasz Bojarski i Jan Winczorek.
Wybrane analizy znaleźć można na stronie internetowej
www.inpris.pl.
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Badania pomocy prawnej. Organizacje społeczne
a socjologowie prawa – perspektywy współpracy
Problematyka pomocy prawnej i poradnictwa wymaga systematycznych badań. Niestety, empiryczne badania dostępu
do prawa, sądu, pomocy prawnej są prowadzone w bardzo
ograniczonym zakresie, głównie przez organizacje społeczne.
Jest to poważne wyzwanie dla instytucji publicznych, które
powinny dostrzec potrzebę badań oraz zacząć ich zlecanie.
Jest to także wyzwanie dla środowisk naukowych oraz szansa
na rozwinięcie współpracy pomiędzy nimi, zwłaszcza socjologami prawa a organizacjami społecznymi działającymi na
rzecz zwiększenia dostępu do pomocy prawnej.

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z BADAŃ
Od lat trwają próby stworzenia systemowych rozwiązań w dziedzinie dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej. Niestety nie towarzyszą
temu badania, choć bardzo potrzebne, ani potrzeb społecznych, ani
funkcjonowania istniejących rozwiązań. Władze publiczne projektują
i podejmują decyzje regulacyjne intuicyjnie, bez odpowiedniej wiedzy.
W dziedzinie pomocy prawnej badania empiryczne są w Polsce
bardzo rzadkie. Władze nie dostrzegają potrzeby ich prowadzenia, nie
zlecają ich podmiotom zewnętrznym. Nie jest to także tematyka popularna wśród naukowców. Choć socjologowie prawa podejmują interesujące zagadnienia badawcze, to rzadko prowadzą badania bezpośrednio
dotyczące dostępu do prawa i pomocy prawnej. Z drugiej strony, nawet
istniejąca, ograniczona, wiedza naukowa nie jest wykorzystywana
w praktyce.
Dodatkowo, socjologowie prawa i organizacje społeczne działające
na rzecz reformy dostępu do prawa, sądu i pomocy prawnej – a więc
grupy mogące podejmować przedsięwzięcia promujące prowadzenie
badań czy współpracować przy konkretnych projektach, nie wiedzą
o sobie zbyt wiele, często nie znają swoich badań i projektów. Nie mają
wypracowanych kanałów komunikacji.
Obie grupy dysponują potencjałem, który, jeśli dobrze byłby wykorzystany, pomógłby w diagnozowaniu dostępu do pomocy prawnej
oraz projektowaniu przyszłych rozwiązań. Sekcja Socjologii Prawa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, jedyne w Polsce ciało skupiające
socjologów prawa, liczy około 90 osób. Są to w większości doświadczeni badacze zjawisk prawnych, dysponujący wiedzą na temat funkcjonowania prawa w społeczeństwie i potrafiący empirycznie je badać.
To potencjalni partnerzy organizacji pozarządowych zainteresowanych
badaniem dostępu do prawa.
Wśród organizacji społecznych spora grupa zajmuje się nie tylko udzielaniem pomocy prawnej, ale działaniami na rzecz reformy
systemu, w tym badaniami. Dzięki wieloletniej aktywności na tym
polu organizacje te dysponują dużym doświadczeniem, mają szeroką
wiedzę oraz wiele danych, które mogłyby być pomocne w projektach
badawczych.
Wydaje się, że przyszła (szersza niż dotychczas) współpraca socjologów prawa i organizacji społecznych ma spore szanse. Konferencja
programu „Obywatel i Prawo” pokazała, że wola współpracy istnieje,
wspólne jest przekonanie o potrzebie badań. Zidentyfikowano wiele
tematów badawczych interesujących obydwa środowiska.
Pewną szansę na zmianę sytuacji stwarza ogłoszony we wrześniu
2010 r. przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej nabór partnerów do
realizacji projektu dotyczącego opracowania kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Projekt
zawiera element działań diagnostycznych wymagający przeprowadzenia badań.

REKOMENDACJE
I. Rządzący
Rząd powinien uwzględnić badania empiryczne w pracach nad
przyszłą reformą i oceną działania systemu pomocy prawnej. Nie
można planować drogich, skomplikowanych rozwiązań systemowych bez zbadania potrzeb społecznych, którym mają one służyć,
ani bez uwzględnienia w nowych rozwiązaniach elementów stałego badania, ewaluacji działania systemu.
Pomoc prawna ma charakter interdyscyplinarny – dotychczasowe doświadczenia rządu pokazały, że leży ona w obszarze
zainteresowań kilku resortów – Ministerstwa Sprawiedliwości,
Pracy i Polityki Społecznej, Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Ta specyfika powinna mieć odzwierciedlenie w badaniach. Do
zbierania danych i prowadzenia badań rząd powinien wykorzystywać własne służby, jak Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, oraz
zlecać opracowanie metod badawczych i same badania ekspertom
zewnętrznym, w szczególności doświadczonym badaczom ze
środowisk socjologicznych.
II. Socjologowie prawa i organizacje społeczne
Organizacje społeczne powinny w swoich wystąpieniach,
opiniach, biorąc udział w ciałach doradczych itp. wywierać presję
na rządzących w celu podejmowania i zlecania prowadzenia projektów badawczych jako elementu reformy i stałej oceny systemu
dostępu do prawa i pomocy prawnej.
Socjologowie prawa powinni podjąć szerzej zakrojone badania
empiryczne w obszarze dostępu do prawa, do sądu i do pomocy
prawnej. Powinny one być finansowane z grantów na badania
naukowe, ale także ze środków przeznaczonych na realizację
reformy pomocy prawnej, a także z funduszy zdobywanych przez
organizacje społeczne.
Organizacje społeczne powinny nawiązywać kontakt z socjologami prawa pracującymi na ich terenie w celu podjęcia ewentualnej współpracy lub przynajmniej wymiany informacji o podejmowanych działaniach i projektach.
Obie grupy powinny wypracować metody komunikacji, wykorzystując do tego m.in. portale internetowe zbierające ich dorobek
i listy wysyłkowe poczty elektronicznej (np. portal ngo.pl czy lista
wysyłkowa Sekcji Socjologii Prawa). Wypracowanie metod komunikacji będzie służyć wzajemnemu informowaniu o prowadzonych
badaniach, projektach, publikacjach, konferencjach itp.
Socjologowie winni rozważyć przydatność i wykorzystanie do
badań danych zbieranych przez organizacje udzielające pomocy
prawnej, a organizacje powinny takie dane udostępniać.

obywatel i prawo v

Niniejszy biuletyn został opracowany
w ramach prac Rady Ekspertów programu
„Obywatel i Prawo V” Instytutu Spraw
Publicznych i Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności.

PROBLEM
W ciągu pięciu ostatnich lat powstał szereg
„projektów założeń” i „projektów ustaw”
o pomocy prawnej. Choć odwołują się one
do zupełnie różnych koncepcji, to opracowanie żadnego z nich nie było poprzedzone
badaniami potrzeb społecznych ani testowaniem (pilotażem) możliwych rozwiązań.
Funkcjonowanie poradnictwa należy regularnie badać, oceniać, a wiedzę, uzyskiwaną
w praktyce poradnictwa, umiejętnie zbierać
i wykorzystywać. Tymczasem instytucje
publiczne nie zlecają odpowiednich badań,
a środowisko naukowe nie zajmuje się problematyką pomocy prawnej. Pewne, przyczynkarskie, badania prowadzą organizacje
społeczne. To jednak zbyt mało.
Potrzebny jest rozwój badań dotyczących
poradnictwa prawnego i pomocy prawnej.
Potrzebne jest przekonanie decydentów
– instytucji publicznych o potrzebie zlecania
takich badań dla prowadzenia mądrej polityki
(nadzieję na zmianę dotychczasowego podejścia daje ogłoszony przez Ministerstwo Pracy
projekt dot. opracowania mechanizmów
wsparcia dla poradnictwa zakładający poważny element badawczy). Potrzebne jest zainteresowanie tą problematyką naukowców,
zwłaszcza socjologów prawa. Potrzebna jest
także współpraca sektora pozarządowego,
który ma znaczne doświadczenie w poradnictwie prawnym, ze środowiskami naukowymi,
a zwłaszcza z socjologami prawa.

Cel i zakres projektu
Postanowiliśmy spojrzeć na problematykę pomocy prawnej i poradnictwa prawnego z punktu
widzenia badań. Na ile badaniami dostępu do
pomocy prawnej zajmują się instytucje publiczne,
na ile środowiska naukowe, a na ile organizacje
społeczne? Interesowała nas zwłaszcza rola, jaką
w tej mierze odgrywają i mogą odgrywać socjologowie prawa, a także współpraca tego środowiska
z organizacjami społecznymi. Naszym celem jest
wzajemne przedstawienie dorobku obu środowisk (między innymi dlatego powstał mini-raport
nt. badań socjologicznych i organizacji społecznych, dostępny na stronie inpris.pl) oraz dyskusja
na temat możliwych form współpracy, oczekiwań
itp. (zainicjowana panelem podczas konferencji programu „Obywatel i Prawo V” w grudniu
2010 r.). Mamy nadzieję, że działania w ramach
tego projektu pomogą instytucjom publicznym
uznać potrzebę zlecania badań dotyczących
poradnictwa prawnego, zachęcą socjologów do
podejmowania tej problematyki oraz ułatwią
współpracę środowiska socjologicznoprawnego
z organizacjami społecznymi.

Potrzeba badań

Sekcja Socjologii Prawa PTS

Badania empiryczne w zakresie dostępu do prawa i pomocy
prawnej powinny odpowiedzieć na szereg pytań, bez rozstrzygnięcia których nie sposób stworzyć racjonalnego, efektywnego
systemu pomocy prawnej.

Gdy chodzi o pozaakademickie życie naukowe, jedyną w Polsce organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane socjologią
prawa jest (mająca niemal czterdziestoletnią tradycję) Sekcja
Socjologii Prawa, działająca w ramach Polskiego Towarzystwa
Socjologicznego (www.pts.org.pl). Obecnie Sekcja liczy około dziewięćdziesięciu członków, a jej przewodniczącym jest
dr Jan Winczorek (janwin@janwin.info), który udziela wszelkich informacji na temat ewentualnej współpracy z sekcją i jej
członkami.

Badania pozwolą ustalić skalę społecznych potrzeb w zakresie pomocy prawnej i w efekcie ułatwią wyznaczenie kryteriów
udzielania takiej pomocy.
Empiryczne studia nad dostępem do prawa i pomocy prawnej pomogą w rozpoznaniu barier utrudniających obywatelom
korzystanie z prawa.
W efekcie takich badań uzyskamy wiedzę na temat przestrzennego, ekonomicznego i społecznego zróżnicowania potrzeb i barier w dostępie do prawa i wymiaru sprawiedliwości,
co powinno pozwolić na skoncentrowanie uwagi i środków na
udzielaniu pomocy prawnej w tych dziedzinach, w tych środowiskach i tym osobom, gdzie jest to najbardziej potrzebne.
Badania takie powinny zawierać element ewaluacyjny,
to znaczy oceniać efektywność i jakość działania instytucji
świadczących pomoc (także w aspekcie porównawczym – oceny stosowania różnych możliwych rozwiązań), oraz zdawać
sprawę ze stopnia zadowolenia klientów z uzyskanej pomocy,
a także wskazywać instytucjom świadczącym porady ewentualne niedociągnięcia.

Kilka słów o socjologach prawa
Badania socjologicznoprawne są obecnie prowadzone w Polsce zarówno w instytutach socjologii, jak i na wydziałach
prawa. Największe ośrodki stanowią uniwersytety: Warszawski
i Jagielloński.
Socjologowie prawa na uniwersytetach
Na Uniwersytecie Warszawskim najbardziej liczną grupę badaczy stanowi zespół Katedry Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych. Na
Wydziale Prawa i Administracji UW istnieje Katedra Socjologii
Prawa, w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz
Instytucie Socjologii istnieją odpowiednio: Katedra Socjologii
Norm i Dewiacji oraz Zakład Problemów Społecznych, w których podejmuje się prace badawcze łączące zainteresowanie
socjologią prawa z problematyką kontroli społecznej i problemów społecznych.
Na Uniwersytecie Jagiellońskim badania socjologicznoprawne
prowadzą: Katedra Socjologii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz Zakład Socjologii Norm i Organizacji w Instytucie Socjologii. Przy tym ostatnim działa także Interdyscyplinarne Centrum Badań Społeczno-Prawnych.
Poza Warszawą i Krakowem, zakłady lub katedry socjologii
prawa istnieją także w Lublinie: na Wydziale Prawa i Administracji UMCS i w Instytucie Socjologii KUL oraz w Rzeszowie:
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pojedyncze osoby zajmują się socjologią prawa w ramach
działalności instytutów socjologii lub wydziałów prawa na uniwersytetach: Gdańskim, Wrocławskim, Śląskim i WarmińskoMazurskim, w niektórych niewymienionych wyżej jednostkach
Uniwersytetu Jagiellońskiego i na innych, nieuniwersyteckich
uczelniach w Polsce.

Działalność Sekcji obecnie koncentruje się wokół animowania
debaty naukowej w środowisku socjologicznoprawnym, jednak w przeszłości sekcja podejmowała też zadania eksperckie
i badawcze. Polskie Towarzystwo Socjologiczne dysponuje
własnym Zakładem Badań Naukowych, zdolnym do realizacji
różnorodnych zadań badawczych, w tym także dotyczących
problematyki socjologicznoprawnej, a Sekcja może podjąć się
projektowania, koordynacji, organizacji i analizy wyników takich badań.
Zainteresowania badawcze socjologów prawa
W polskich badaniach socjologicznoprawnych dominuje
zainteresowanie postawami laików wobec prawa i instytucji
prawnych. W mniejszym stopniu badany jest przebieg procesów społecznych i funkcjonowanie instytucji prawnych oraz
organizacji zajmujących się stosowaniem prawa. Metodologia
badań jest natomiast zróżnicowana i odwołuje się w zasadzie
do wszystkich znanych socjologii technik badawczych. Większość z badań realizowanych przez polskich socjologów prawa
należy zaliczyć do tzw. badań podstawowych, a nie stosowanych (możliwych do bezpośredniego praktycznego zastosowania). Przypadki zamawiania badań przez zewnętrzne instytucje
publiczne są rzadkie, a wykorzystywanie istniejącego dorobku
w praktyce – sporadyczne.

Kilka słów o badaniach organizacji społecznych
Rzecznictwo na rzecz badań
Organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy
prawnej dostrzegają brak wiedzy, danych i badań. Od lat postulują prowadzenie badań zarówno przed podjęciem decyzji,
przed nowelizacją prawa, jak i po wprowadzeniu odpowiednich regulacji, dla oceny ich działania. Niestety organy władzy
pozostają głuche na te rekomendacje i postulaty.
Specyfika badań organizacji społecznych
Organizacje pozarządowe – działając pojedyńczo, ale często
w koalicjach – same podejmują projekty badawcze, których
celem jest analiza działania wybranych instytucji oraz rekomendacje dotyczące zmian. Są to najczęściej prace przyczynkarskie, projekty krótkoterminowe, ograniczone do wąskich
zagadnień. Często bazują one na metodach naukowych, ale
zdarza się także, że mają nieco inny charakter, wynikający ze
specyfiki działania organizacji pozarządowych – projekty zakładają także wpływ na zmianę rzeczywistości społecznej.
Organizacje prowadzą badania ilościowe i jakościowe, opracowują różne narzędzia badawcze do wywiadów, grup focusowych, obserwacji itp. Bardzo ważnym elementem pracy organizacji społecznych jest jednak wypracowywanie szczegółowych

rekomendacji. Sam opis rzeczywistości i jego
analiza to dopiero punkt wyjścia.
Organizacje czasem, nie zawsze, współpracują
z socjologami (rzadko socjologami prawa) przy
opracowaniu narzędzi. Bywa że, zwłaszcza
ostatnio, współpracują z firmami zajmującymi
się opracowaniem danych. Do realizacji badań
angażowani są natomiast często woluntariusze,
studenci, którzy po przeszkoleniu zbierają dane,
przeprowadzają obserwacje, wywiady.
Przykłady badań organizacji społecznych
Standardy informatorów prawnych. Wyniki badania oraz rekomendacje dotyczące tworzenia
i dystrybucji materiałów prawnych kierowanych
do obywateli (2006). Badania Stowarzyszenia
Klon/Jawor w ramach programu „Obywatel i Prawo II” (badania ankietowe, analiza stron internetowych, ocena materiałów przez ekspertów).
Badania działalności własnej. Projekt Fundacji
Uniwersyteckich Poradni Prawnych, która gromadzi dane na temat działania kilkudziesięciu
poradni i opracowuje je w rocznych zbiorczych
zestawieniach (dostępne na stronie fupp.org.pl).
Podobne zestawienia prowadzi także (choć nie
z taką regularnością) Związek Biur Porad Obywatelskich (zbpo.org.pl) zbierający informacje i dane
dotyczące działania biur porad obywatelskich
zrzeszonych w Związku (ponad 30 biur).
Dostępność nieodpłatnej pomocy prawnej. Raport z monitoringu, Warszawa 2003 (Ł. Bojarski).
Badania Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
(publikacja dostępna na hfhr.org.pl) zrealizowane
w ramach projektu międzynarodowego kilku partnerów – pierwsze szerokie badania, w tym empiryczne, podejmujące problematykę dostępności
pomocy prawnej dla osób ubogich.
Komunikacja sądów z obywatelami – badania
empiryczne, wnioski, rekomendacje zmian (J. Lora), Warszawa 2009. Badania Forum Obywatelskiego Rozwoju i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w ramach programu „Obywatel i Prawo
IV” (dostępne na stronie for.org.pl).
E-sądy po polsku. Badanie i ranking stron internetowych sądów okręgowych, apelacyjnych i wojewódzkich sądów administracyjnych (D. Sześciło
i in.), Warszawa 2008 oraz E-sądy po polsku.
Ranking stron internetowych sądów okręgowych
i apelacyjnych (D. Sześciło i in.), Warszawa 2010
(dostępne na stronie for.org.pl).
Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk (2004)
i Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk. Część druga, (2008) (red. Ł. Bojarski), (dostępne na stronie
hfhr.org.pl). Projekt „Zespołu do spraw poprawy
funkcjonowania sądownictwa” Stowarzyszenia
Sędziów Polskich „Iustitia” i Helsińskiej Fundacji
Praw Człowieka – badania jakościowe dobrych
rozwiązań stosowanych w polskich sądach w celu ich opisu, popularyzacji i standaryzacji.

PROBLEM
W ciągu pięciu ostatnich lat powstał szereg
„projektów założeń” i „projektów ustaw”
o pomocy prawnej. Choć odwołują się one
do zupełnie różnych koncepcji, to opracowanie żadnego z nich nie było poprzedzone
badaniami potrzeb społecznych ani testowaniem (pilotażem) możliwych rozwiązań.
Funkcjonowanie poradnictwa należy regularnie badać, oceniać, a wiedzę, uzyskiwaną
w praktyce poradnictwa, umiejętnie zbierać
i wykorzystywać. Tymczasem instytucje
publiczne nie zlecają odpowiednich badań,
a środowisko naukowe nie zajmuje się problematyką pomocy prawnej. Pewne, przyczynkarskie, badania prowadzą organizacje
społeczne. To jednak zbyt mało.
Potrzebny jest rozwój badań dotyczących
poradnictwa prawnego i pomocy prawnej.
Potrzebne jest przekonanie decydentów
– instytucji publicznych o potrzebie zlecania
takich badań dla prowadzenia mądrej polityki
(nadzieję na zmianę dotychczasowego podejścia daje ogłoszony przez Ministerstwo Pracy
projekt dot. opracowania mechanizmów
wsparcia dla poradnictwa zakładający poważny element badawczy). Potrzebne jest zainteresowanie tą problematyką naukowców,
zwłaszcza socjologów prawa. Potrzebna jest
także współpraca sektora pozarządowego,
który ma znaczne doświadczenie w poradnictwie prawnym, ze środowiskami naukowymi,
a zwłaszcza z socjologami prawa.

Cel i zakres projektu
Postanowiliśmy spojrzeć na problematykę pomocy prawnej i poradnictwa prawnego z punktu
widzenia badań. Na ile badaniami dostępu do
pomocy prawnej zajmują się instytucje publiczne,
na ile środowiska naukowe, a na ile organizacje
społeczne? Interesowała nas zwłaszcza rola, jaką
w tej mierze odgrywają i mogą odgrywać socjologowie prawa, a także współpraca tego środowiska
z organizacjami społecznymi. Naszym celem jest
wzajemne przedstawienie dorobku obu środowisk (między innymi dlatego powstał mini-raport
nt. badań socjologicznych i organizacji społecznych, dostępny na stronie inpris.pl) oraz dyskusja
na temat możliwych form współpracy, oczekiwań
itp. (zainicjowana panelem podczas konferencji programu „Obywatel i Prawo V” w grudniu
2010 r.). Mamy nadzieję, że działania w ramach
tego projektu pomogą instytucjom publicznym
uznać potrzebę zlecania badań dotyczących
poradnictwa prawnego, zachęcą socjologów do
podejmowania tej problematyki oraz ułatwią
współpracę środowiska socjologicznoprawnego
z organizacjami społecznymi.

Potrzeba badań

Sekcja Socjologii Prawa PTS

Badania empiryczne w zakresie dostępu do prawa i pomocy
prawnej powinny odpowiedzieć na szereg pytań, bez rozstrzygnięcia których nie sposób stworzyć racjonalnego, efektywnego
systemu pomocy prawnej.

Gdy chodzi o pozaakademickie życie naukowe, jedyną w Polsce organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane socjologią
prawa jest (mająca niemal czterdziestoletnią tradycję) Sekcja
Socjologii Prawa, działająca w ramach Polskiego Towarzystwa
Socjologicznego (www.pts.org.pl). Obecnie Sekcja liczy około dziewięćdziesięciu członków, a jej przewodniczącym jest
dr Jan Winczorek (janwin@janwin.info), który udziela wszelkich informacji na temat ewentualnej współpracy z sekcją i jej
członkami.

Badania pozwolą ustalić skalę społecznych potrzeb w zakresie pomocy prawnej i w efekcie ułatwią wyznaczenie kryteriów
udzielania takiej pomocy.
Empiryczne studia nad dostępem do prawa i pomocy prawnej pomogą w rozpoznaniu barier utrudniających obywatelom
korzystanie z prawa.
W efekcie takich badań uzyskamy wiedzę na temat przestrzennego, ekonomicznego i społecznego zróżnicowania potrzeb i barier w dostępie do prawa i wymiaru sprawiedliwości,
co powinno pozwolić na skoncentrowanie uwagi i środków na
udzielaniu pomocy prawnej w tych dziedzinach, w tych środowiskach i tym osobom, gdzie jest to najbardziej potrzebne.
Badania takie powinny zawierać element ewaluacyjny,
to znaczy oceniać efektywność i jakość działania instytucji
świadczących pomoc (także w aspekcie porównawczym – oceny stosowania różnych możliwych rozwiązań), oraz zdawać
sprawę ze stopnia zadowolenia klientów z uzyskanej pomocy,
a także wskazywać instytucjom świadczącym porady ewentualne niedociągnięcia.

Kilka słów o socjologach prawa
Badania socjologicznoprawne są obecnie prowadzone w Polsce zarówno w instytutach socjologii, jak i na wydziałach
prawa. Największe ośrodki stanowią uniwersytety: Warszawski
i Jagielloński.
Socjologowie prawa na uniwersytetach
Na Uniwersytecie Warszawskim najbardziej liczną grupę badaczy stanowi zespół Katedry Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych. Na
Wydziale Prawa i Administracji UW istnieje Katedra Socjologii
Prawa, w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz
Instytucie Socjologii istnieją odpowiednio: Katedra Socjologii
Norm i Dewiacji oraz Zakład Problemów Społecznych, w których podejmuje się prace badawcze łączące zainteresowanie
socjologią prawa z problematyką kontroli społecznej i problemów społecznych.
Na Uniwersytecie Jagiellońskim badania socjologicznoprawne
prowadzą: Katedra Socjologii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz Zakład Socjologii Norm i Organizacji w Instytucie Socjologii. Przy tym ostatnim działa także Interdyscyplinarne Centrum Badań Społeczno-Prawnych.
Poza Warszawą i Krakowem, zakłady lub katedry socjologii
prawa istnieją także w Lublinie: na Wydziale Prawa i Administracji UMCS i w Instytucie Socjologii KUL oraz w Rzeszowie:
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pojedyncze osoby zajmują się socjologią prawa w ramach
działalności instytutów socjologii lub wydziałów prawa na uniwersytetach: Gdańskim, Wrocławskim, Śląskim i WarmińskoMazurskim, w niektórych niewymienionych wyżej jednostkach
Uniwersytetu Jagiellońskiego i na innych, nieuniwersyteckich
uczelniach w Polsce.

Działalność Sekcji obecnie koncentruje się wokół animowania
debaty naukowej w środowisku socjologicznoprawnym, jednak w przeszłości sekcja podejmowała też zadania eksperckie
i badawcze. Polskie Towarzystwo Socjologiczne dysponuje
własnym Zakładem Badań Naukowych, zdolnym do realizacji
różnorodnych zadań badawczych, w tym także dotyczących
problematyki socjologicznoprawnej, a Sekcja może podjąć się
projektowania, koordynacji, organizacji i analizy wyników takich badań.
Zainteresowania badawcze socjologów prawa
W polskich badaniach socjologicznoprawnych dominuje
zainteresowanie postawami laików wobec prawa i instytucji
prawnych. W mniejszym stopniu badany jest przebieg procesów społecznych i funkcjonowanie instytucji prawnych oraz
organizacji zajmujących się stosowaniem prawa. Metodologia
badań jest natomiast zróżnicowana i odwołuje się w zasadzie
do wszystkich znanych socjologii technik badawczych. Większość z badań realizowanych przez polskich socjologów prawa
należy zaliczyć do tzw. badań podstawowych, a nie stosowanych (możliwych do bezpośredniego praktycznego zastosowania). Przypadki zamawiania badań przez zewnętrzne instytucje
publiczne są rzadkie, a wykorzystywanie istniejącego dorobku
w praktyce – sporadyczne.

Kilka słów o badaniach organizacji społecznych
Rzecznictwo na rzecz badań
Organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy
prawnej dostrzegają brak wiedzy, danych i badań. Od lat postulują prowadzenie badań zarówno przed podjęciem decyzji,
przed nowelizacją prawa, jak i po wprowadzeniu odpowiednich regulacji, dla oceny ich działania. Niestety organy władzy
pozostają głuche na te rekomendacje i postulaty.
Specyfika badań organizacji społecznych
Organizacje pozarządowe – działając pojedyńczo, ale często
w koalicjach – same podejmują projekty badawcze, których
celem jest analiza działania wybranych instytucji oraz rekomendacje dotyczące zmian. Są to najczęściej prace przyczynkarskie, projekty krótkoterminowe, ograniczone do wąskich
zagadnień. Często bazują one na metodach naukowych, ale
zdarza się także, że mają nieco inny charakter, wynikający ze
specyfiki działania organizacji pozarządowych – projekty zakładają także wpływ na zmianę rzeczywistości społecznej.
Organizacje prowadzą badania ilościowe i jakościowe, opracowują różne narzędzia badawcze do wywiadów, grup focusowych, obserwacji itp. Bardzo ważnym elementem pracy organizacji społecznych jest jednak wypracowywanie szczegółowych

rekomendacji. Sam opis rzeczywistości i jego
analiza to dopiero punkt wyjścia.
Organizacje czasem, nie zawsze, współpracują
z socjologami (rzadko socjologami prawa) przy
opracowaniu narzędzi. Bywa że, zwłaszcza
ostatnio, współpracują z firmami zajmującymi
się opracowaniem danych. Do realizacji badań
angażowani są natomiast często woluntariusze,
studenci, którzy po przeszkoleniu zbierają dane,
przeprowadzają obserwacje, wywiady.
Przykłady badań organizacji społecznych
Standardy informatorów prawnych. Wyniki badania oraz rekomendacje dotyczące tworzenia
i dystrybucji materiałów prawnych kierowanych
do obywateli (2006). Badania Stowarzyszenia
Klon/Jawor w ramach programu „Obywatel i Prawo II” (badania ankietowe, analiza stron internetowych, ocena materiałów przez ekspertów).
Badania działalności własnej. Projekt Fundacji
Uniwersyteckich Poradni Prawnych, która gromadzi dane na temat działania kilkudziesięciu
poradni i opracowuje je w rocznych zbiorczych
zestawieniach (dostępne na stronie fupp.org.pl).
Podobne zestawienia prowadzi także (choć nie
z taką regularnością) Związek Biur Porad Obywatelskich (zbpo.org.pl) zbierający informacje i dane
dotyczące działania biur porad obywatelskich
zrzeszonych w Związku (ponad 30 biur).
Dostępność nieodpłatnej pomocy prawnej. Raport z monitoringu, Warszawa 2003 (Ł. Bojarski).
Badania Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
(publikacja dostępna na hfhr.org.pl) zrealizowane
w ramach projektu międzynarodowego kilku partnerów – pierwsze szerokie badania, w tym empiryczne, podejmujące problematykę dostępności
pomocy prawnej dla osób ubogich.
Komunikacja sądów z obywatelami – badania
empiryczne, wnioski, rekomendacje zmian (J. Lora), Warszawa 2009. Badania Forum Obywatelskiego Rozwoju i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w ramach programu „Obywatel i Prawo
IV” (dostępne na stronie for.org.pl).
E-sądy po polsku. Badanie i ranking stron internetowych sądów okręgowych, apelacyjnych i wojewódzkich sądów administracyjnych (D. Sześciło
i in.), Warszawa 2008 oraz E-sądy po polsku.
Ranking stron internetowych sądów okręgowych
i apelacyjnych (D. Sześciło i in.), Warszawa 2010
(dostępne na stronie for.org.pl).
Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk (2004)
i Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk. Część druga, (2008) (red. Ł. Bojarski), (dostępne na stronie
hfhr.org.pl). Projekt „Zespołu do spraw poprawy
funkcjonowania sądownictwa” Stowarzyszenia
Sędziów Polskich „Iustitia” i Helsińskiej Fundacji
Praw Człowieka – badania jakościowe dobrych
rozwiązań stosowanych w polskich sądach w celu ich opisu, popularyzacji i standaryzacji.

Obserwacje procesów sądowych. Najczęściej
polegają na obserwacji ad hoc wybranej rozprawy czy postępowania (co może także przynieść
ciekawe opisy przypadków). Czasem jest to obserwacja „systemowa”, zaplanowana, bardziej
systematyczna, działania sądów czy wybranych
elementów większej liczby procesów lub rozpraw, bliższa badaniom naukowym. Do takiej
obserwacji należą na przykład projekty:

łaniach drugiego (np. umieszczanie przez socjologów informacji na portalu ngo.pl czy przekazywanie przez organizacje
społeczne informacji o badaniach i publikacjach socjologom
poprzez Sekcję Socjologii Prawa w PTS). Wymiana informacji to punkt wyjścia dla współpracy. Organizacje społeczne
i środowisko socjologów prawa powinny znać wzajemnie
swój dorobek, wiedzieć o toczących się projektach badawczych, publikacjach, jeśli dotyczą one wspólnego obszaru
działania.

Sądy Gospodarcze w Polsce. Raport z realizacji
programu „Monitoring sądów gospodarczych
– Courtwatch”, (red. A. Bodnar, M. Ejchart),
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, DLA PIPER,
Warszawa 2009 (badaniem objęto wszystkie
104 sądy gospodarcze w Polsce).

Identyfikacja istotnych obszarów badawczych i przekazywanie pomysłów na badania. Jednym z pomysłów jest to,
aby organizacje społeczne zbierały i publikowały listę tematów, wymagających ich zdaniem badań, zebrania wiedzy
i danych. Taka lista tematów mogłaby być wykorzystywana
przez socjologów do podejmowania decyzji o projektach badawczych, ale także, na przykład, przekazywana studentom
i doktorantom pod kątem wyboru tematu pracy magisterskiej
czy doktorskiej.

„Obywatelski monitoring sądów rejonowych”
– projekt Fundacji Court Watch Polska, powstałej
w kwietniu 2010 r. w Toruniu przy udziale socjologów prawa (courtwatch.pl).
Obywatel i Prawo. Raport z realizacji programu
(red. A. Winiarska) – opracowania, ekspertyzy
w publikacjach kończących kolejne edycje programu (dotychczas 5 edycji), dostępne na stronie
isp.org.pl.

Proponowane formy współpracy
socjologów prawa
i organizacji społecznych
Po pierwsze, współpraca już istnieje, aczkolwiek
jest zbyt rzadka. Po drugie, jest wola takiej współpracy, wyrażona na przykład podczas konferencji
programu „Obywatel i Prawo” w grudniu 2010 r.
Po trzecie, jest wyraźna społeczna potrzeba
badań w obszarze dostępu do prawa i pomocy
prawnej. Rodzi się jednak pytanie, jak taka współpraca może wyglądać praktycznie. Tytułem propozycji czy zachęty wymienić można następujące
obszary i sposoby współpracy.
Wymiana informacji i komunikacja. Środowiska
akademickie powinny popularyzować posiadaną wiedzę socjologicznoprawną, zaś organizacje pozarządowe – informować o wynikach
swoich badań w ramach wspólnych konferencji
i seminariów. Potrzebne jest wypracowanie metody informowania jednego środowiska o dzia-

www.inpris.pl
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Promocja badań. Organizacje społeczne mogą promować
badania nad dostępem do pomocy prawnej i wymiarem sprawiedliwości wśród studentów i doktorantów, organizując,
we współpracy ze środowiskami naukowymi, konkursy prac
magisterskich i doktorskich w tych dziedzinach.
Udostępnianie przez organizacje informacji i danych do badań. Wiele zagadnień interesujących dla obu środowisk może
zostać opracowanych na podstawie analizy materiałów gromadzonych przez organizacje udzielające pomocy prawnej.
Wymaga to jednak udostępniania przez nie takich materiałów
badaczom akademickim (z zachowaniem praw osób trzecich)
oraz upowszechnienia informacji, że takie materiały istnieją
i że istnieje możliwość ich wykorzystania.
Wspólne wypracowanie standardowych narzędzi badawczych. Środowisko akademickie oraz organizacje społeczne
dysponujące doświadczeniem w zakresie badań empirycznych
mogą wspólnie opracować i publicznie udostępnić standardowe narzędzia badawcze, które organizacje społeczne mogłyby
wykorzystywać do prowadzenia we własnym zakresie badań
dotyczących potrzeb w zakresie pomocy prawnej lub badań
ewaluacyjnych.
Współpraca przy poszukiwaniu środków na badania. Organizacje pozarządowe i socjologowie prawa (zwłaszcza za
pośrednictwem Sekcji Socjologii Prawa PTS) mogą wspólnie
poszukiwać środków na finansowanie badań w zakresie dostępu do pomocy prawnej, na przykład w konkursie Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich. Współpraca organizacji z socjologami będzie zapewne atutem dla niejednego grantodawcy.

Niniejszy biuletyn został opracowany w ramach prac Rady
Ekspertów projektu „Obywatel i Prawo V” Instytutu Spraw
Publicznych i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Partnerem Instytutu Spraw Publicznych w ramach prac Rady
Ekspertów jest INPRIS, który odpowiada za treść niniejszego
dokumentu. Opracowanie: Łukasz Bojarski i Jan Winczorek.
Wybrane analizy znaleźć można na stronie internetowej
www.inpris.pl.
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Badania pomocy prawnej. Organizacje społeczne
a socjologowie prawa – perspektywy współpracy
Problematyka pomocy prawnej i poradnictwa wymaga systematycznych badań. Niestety, empiryczne badania dostępu
do prawa, sądu, pomocy prawnej są prowadzone w bardzo
ograniczonym zakresie, głównie przez organizacje społeczne.
Jest to poważne wyzwanie dla instytucji publicznych, które
powinny dostrzec potrzebę badań oraz zacząć ich zlecanie.
Jest to także wyzwanie dla środowisk naukowych oraz szansa
na rozwinięcie współpracy pomiędzy nimi, zwłaszcza socjologami prawa a organizacjami społecznymi działającymi na
rzecz zwiększenia dostępu do pomocy prawnej.

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z BADAŃ
Od lat trwają próby stworzenia systemowych rozwiązań w dziedzinie dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej. Niestety nie towarzyszą
temu badania, choć bardzo potrzebne, ani potrzeb społecznych, ani
funkcjonowania istniejących rozwiązań. Władze publiczne projektują
i podejmują decyzje regulacyjne intuicyjnie, bez odpowiedniej wiedzy.
W dziedzinie pomocy prawnej badania empiryczne są w Polsce
bardzo rzadkie. Władze nie dostrzegają potrzeby ich prowadzenia, nie
zlecają ich podmiotom zewnętrznym. Nie jest to także tematyka popularna wśród naukowców. Choć socjologowie prawa podejmują interesujące zagadnienia badawcze, to rzadko prowadzą badania bezpośrednio
dotyczące dostępu do prawa i pomocy prawnej. Z drugiej strony, nawet
istniejąca, ograniczona, wiedza naukowa nie jest wykorzystywana
w praktyce.
Dodatkowo, socjologowie prawa i organizacje społeczne działające
na rzecz reformy dostępu do prawa, sądu i pomocy prawnej – a więc
grupy mogące podejmować przedsięwzięcia promujące prowadzenie
badań czy współpracować przy konkretnych projektach, nie wiedzą
o sobie zbyt wiele, często nie znają swoich badań i projektów. Nie mają
wypracowanych kanałów komunikacji.
Obie grupy dysponują potencjałem, który, jeśli dobrze byłby wykorzystany, pomógłby w diagnozowaniu dostępu do pomocy prawnej
oraz projektowaniu przyszłych rozwiązań. Sekcja Socjologii Prawa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, jedyne w Polsce ciało skupiające
socjologów prawa, liczy około 90 osób. Są to w większości doświadczeni badacze zjawisk prawnych, dysponujący wiedzą na temat funkcjonowania prawa w społeczeństwie i potrafiący empirycznie je badać.
To potencjalni partnerzy organizacji pozarządowych zainteresowanych
badaniem dostępu do prawa.
Wśród organizacji społecznych spora grupa zajmuje się nie tylko udzielaniem pomocy prawnej, ale działaniami na rzecz reformy
systemu, w tym badaniami. Dzięki wieloletniej aktywności na tym
polu organizacje te dysponują dużym doświadczeniem, mają szeroką
wiedzę oraz wiele danych, które mogłyby być pomocne w projektach
badawczych.
Wydaje się, że przyszła (szersza niż dotychczas) współpraca socjologów prawa i organizacji społecznych ma spore szanse. Konferencja
programu „Obywatel i Prawo” pokazała, że wola współpracy istnieje,
wspólne jest przekonanie o potrzebie badań. Zidentyfikowano wiele
tematów badawczych interesujących obydwa środowiska.
Pewną szansę na zmianę sytuacji stwarza ogłoszony we wrześniu
2010 r. przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej nabór partnerów do
realizacji projektu dotyczącego opracowania kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Projekt
zawiera element działań diagnostycznych wymagający przeprowadzenia badań.

REKOMENDACJE
I. Rządzący
Rząd powinien uwzględnić badania empiryczne w pracach nad
przyszłą reformą i oceną działania systemu pomocy prawnej. Nie
można planować drogich, skomplikowanych rozwiązań systemowych bez zbadania potrzeb społecznych, którym mają one służyć,
ani bez uwzględnienia w nowych rozwiązaniach elementów stałego badania, ewaluacji działania systemu.
Pomoc prawna ma charakter interdyscyplinarny – dotychczasowe doświadczenia rządu pokazały, że leży ona w obszarze
zainteresowań kilku resortów – Ministerstwa Sprawiedliwości,
Pracy i Polityki Społecznej, Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Ta specyfika powinna mieć odzwierciedlenie w badaniach. Do
zbierania danych i prowadzenia badań rząd powinien wykorzystywać własne służby, jak Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, oraz
zlecać opracowanie metod badawczych i same badania ekspertom
zewnętrznym, w szczególności doświadczonym badaczom ze
środowisk socjologicznych.
II. Socjologowie prawa i organizacje społeczne
Organizacje społeczne powinny w swoich wystąpieniach,
opiniach, biorąc udział w ciałach doradczych itp. wywierać presję
na rządzących w celu podejmowania i zlecania prowadzenia projektów badawczych jako elementu reformy i stałej oceny systemu
dostępu do prawa i pomocy prawnej.
Socjologowie prawa powinni podjąć szerzej zakrojone badania
empiryczne w obszarze dostępu do prawa, do sądu i do pomocy
prawnej. Powinny one być finansowane z grantów na badania
naukowe, ale także ze środków przeznaczonych na realizację
reformy pomocy prawnej, a także z funduszy zdobywanych przez
organizacje społeczne.
Organizacje społeczne powinny nawiązywać kontakt z socjologami prawa pracującymi na ich terenie w celu podjęcia ewentualnej współpracy lub przynajmniej wymiany informacji o podejmowanych działaniach i projektach.
Obie grupy powinny wypracować metody komunikacji, wykorzystując do tego m.in. portale internetowe zbierające ich dorobek
i listy wysyłkowe poczty elektronicznej (np. portal ngo.pl czy lista
wysyłkowa Sekcji Socjologii Prawa). Wypracowanie metod komunikacji będzie służyć wzajemnemu informowaniu o prowadzonych
badaniach, projektach, publikacjach, konferencjach itp.
Socjologowie winni rozważyć przydatność i wykorzystanie do
badań danych zbieranych przez organizacje udzielające pomocy
prawnej, a organizacje powinny takie dane udostępniać.

obywatel i prawo v

Niniejszy biuletyn został opracowany
w ramach prac Rady Ekspertów programu
„Obywatel i Prawo V” Instytutu Spraw
Publicznych i Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności.

