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METODOLOGIA BADAŃ EMPIRYCZNYCH NAD POMOCĄ PRAWNĄ. 
STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU1

(Streszczenie)

W artykule  omówione  zostały metody badań  empirycznych  nad  publicznie  dostępną  pomocą 
prawną, stosowane za granicą. Skupiono się na metodologii paths to justice, użytej od końca lat 90. 
w kilkudziesięciu badaniach na całym świecie. Podkreślono liczne zalety tego podejścia, ale także 
wskazano na jego ograniczenia i możliwości rozwoju. W podsumowaniu zaakcentowano potrzebę 
realizacji podobnych badań w Polsce.

Słowa kluczowe: pomoc prawna; paths to justice; badania ilościowe

1. Wstęp

Publicznie  dostępna  pomoc prawna –  całkowicie  nieodpłatne  lub  częściowo 
współfinansowane przez beneficjentów działania z zakresu pomocy społecznej, 
służące rozwiązywaniu problemów prawnych – jest w Polsce zjawiskiem pełnym 
sprzeczności. W odróżnieniu od wielu krajów europejskich i pozaeuropejskich, 
w Polsce nie  istnieje  jednolity publiczny  system dostarczania  takiej  pomocy. 
Jednocześnie jednak wiele instytucji państwowych, samorządowych i pozarzą-
dowych jest zaangażowanych w świadczenie takiej pomocy, a liczba udziela-
nych przez nie porad jest szacowana na setki tysięcy rocznie2. Jest to też temat 
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1  Opracowanie powstało w ramach realizacji grantu NCN nr 2012/07/B/HS4/02994.
2  Por. Koncepcja organizacji i funkcjonowania systemu poradnictwa, w: G. Wiaderek (red.), 

Poradnictwo prawne i obywatelskie – system, koszty, innowacje, INPRIS, Warszawa 2014, s. 67; 
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retoryki politycznej, nieprzynoszącej jednak widocznych efektów. Wielokrotne 
próby stworzenia skoordynowanego systemu pomocy prawnej, podejmowane 
po 2000 roku3, kończyły się zazwyczaj na etapie  legislacyjnym, z projektami 
przygotowanymi  niekiedy  po  dłuższych  pracach4,  a  niekiedy  naprędce  i  bez 
głębszej refleksji. 

Co nie zaskakuje, argumentem często wykorzystywanym przeciwko wprowa-
dzaniu takich rozwiązań jest niedostatek środków. Z drugiej strony, wprowadza 
się daleko  idące  i bardzo kosztowne, ale wciąż cząstkowe  i niesystematyczne 
rozwiązania  legislacyjne,  takie  jak gwarancje obrony z urzędu we wszystkich 
postępowaniach karnych. Czyni się to jednak bez bardziej zaawansowanej analizy 
kosztów i korzyści. Nie wiadomo5 więc, czy argumenty w sprawie nadmiernych 
kosztów systemu mają realne podstawy ani, tym bardziej, czy – po uwzględnieniu 
efektów zewnętrznych i konsolidacji istniejącego systemu – reforma taka będzie 
opłacalna.

Analiza kosztów i korzyści wprowadzenia reform nie jest jednak łatwa do 
przeprowadzenia, ponieważ funkcjonowanie obecnego para-systemu odbywa się 
w stanie braku wiedzy na temat jego skali, efektów funkcjonowania i kosztów. 
Systematyczne, pogłębione badania nad poradnictwem prawnym nie są prowadzo-
ne. Rozwiązaniem nie jest też korzystanie z danych urzędowych, wytwarzanych 

J. Winczorek, Dostęp do poradnictwa – stan obecny i możliwości zmiany w: G. Wiaderek 
(red.), Poradnictwo…, s. 34.

3  Por. Dotychczasowe projekty ustaw dotyczące systemowych rozwiązań poradnictwa prawnego, 
w: G. Wiaderek (red.), Poradnictwo…; Ł. Bojarski, Przegląd projektów ustaw dotyczących 
systemowych rozwiązań poradnictwa prawnego, INPRIS, Warszawa 2012; Ł. Bojarski, G. Wia-
derek, Starania o ustawową regulację dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej – historia 
i stan obecny, w: A. Winiarska (red.), Obywatel i prawo, ISP, Warszawa 2009; Ł. Bojarski, 
Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej – propozycje zmian, w: A. Winiarska (red.), Obywatel 
i prawo III, ISP, Warszawa 2008.

4  Należy tu wspomnieć o projektach studyjnych realizowanych w ostatnich latach przez Mini-
sterstwo Pracy  i Polityki Społecznej wraz z organizacjami społecznymi w ramach projektu 
„Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego 
i obywatelskiego w Polsce”, por. http://www.ppio.eu, stan na dzień 8.10.2014 r., oraz przez 
Kancelarię Prezydenta RP,  por. Dostęp do nieodpłatnej pozasądowej pomocy prawnej dla 
potrzebujących. Zielona Księga, Biuletyn Forum Debaty Publicznej 2014/31.

5  Prób szacowania kosztów uruchomienia systemu pozasądowej pomocy prawnej dokonywali 
W. Florczak  i  J. Winczorek,  por. W. Florczak, Ekonomiczne uwarunkowania poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego, w: G. Wiaderek (red.), Poradnictwo…; J. Winczorek, Dostęp… 
Zgodnie z tymi wyliczeniami – ograniczonymi jednak przez niewystarczającą dostępność i ja-
kość danych empirycznych – koszt systemu zaspakajającego w pełni popyt na porady prawne 
wynosi kilkaset milionów złotych rocznie.
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na przykład przez instytucje udzielające porad prawnych lub GUS, ponieważ ich 
zakres i jakość pozostawiają wiele do życzenia6. 

Dodatkowy paradoks stanowi wreszcie to, że w Polsce istnieją dobre tradycje 
empirycznych badań nad prawem, które nie są wykorzystywane w omawianym 
obszarze7. Mimo ewidentnej potrzeby uzyskania rzetelnej wiedzy o skali wystę-
powania problemów prawnych i poziomie zaspokojenia popytu na pomoc w ich 
rozwiązywaniu, nie wykorzystano istniejących zasobów intelektualnych do pro-
wadzenia i projektowania stosownych badań empirycznych. W szczególności, nie 
wypracowano endogenicznej koncepcji takich studiów. Negatywnie odbija się 
to na jakości nielicznych empirycznych prac badawczych nad pomocą prawną, 
zrealizowanych dotąd w Polsce8.

Niniejszy tekst, choć w żadnym razie nie ma ambicji wyczerpania zagadnie-
nia, stara się częściowo naprawić tę lukę. Robi to, omawiając metody i techniki 
badań nad pomocą prawną, wypracowane w innych krajach, oraz wskazując ich 
zalety i ograniczenia. Formułuje też kilka uwag na temat możliwości użycia ich 
wyników w badaniach interdyscyplinarnych, zwłaszcza w projektowaniu rozwią-
zań systemowych, ewaluacji funkcjonowania takich rozwiązań oraz szacowania 
kosztów ich działania.

2. Rys historyczny

Wypada zacząć od obserwacji, że dyscypliną naukową – spośród różnych niedo-
gmatycznych nauk o prawie – dla której zagadnienie pomocy prawnej jest trady-
cyjnie najbliższe, jest socjologia prawa. Tematyka dostępu do prawa – pośrednio 
i bezpośrednio – dotyka kluczowych problemów tej dziedziny i ma znaczenie 

6  Jak pokazują dane przedstawione w opracowaniu: P. Maranowski, A. Witkowska, Krajowe 
podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich, INPRIS, Warszawa 2012, 
brakuje w szczególności spójnego systemu statystycznego, pozwalającego na porównywanie 
danych wytwarzanych przez różnorodne podmioty zajmujące się poradnictwem prawnym.

7  Można wspomnieć zwłaszcza o pracach autorów związanych z ISNS UW, którzy od lat 70. 
prowadzą różnorodne badania empiryczne nad rozwiązywaniem konfliktów i sporów prawnych.

8  Chodzi w szczególności o badania sondażowe na temat pozasądowej pomocy prawnej, realizo-
wane na próbie ogólnopolskiej, próbie beneficjentów pomocy i próbie instytucji świadczących 
pomoc, prowadzone w ramach wspomnianego projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
zrealizowane przez Instytut Spraw Publicznych, które – mimo znacznych przeznaczonych na 
nie środków – nie dostarczyły spodziewanej wiedzy na temat dostępności pomocy prawnej. 
W pewnym stopniu da się to powiedzieć również o badaniach ewaluacyjnych prowadzonych 
w Polsce przy okazji oceny skuteczności okazjonalnych projektów mających zapewnić dostęp 
do pomocy prawnej.
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zarówno dla badań podstawowych, jak i stosowanych. Jest mianowicie związana 
z obserwowaną we wszystkich społeczeństwach strukturalną luką pomiędzy pro-
fesjonalną wiedzą prawniczą, dotyczącą rozwiązywania problemów prawnych, 
a rzeczywistymi praktykami radzenia sobie z takimi problemami, podejmowany-
mi przez laików, ich świadomością własnej sytuacji prawnej, manifestowanymi 
postawami i posiadanymi wiadomościami o prawie. 

Zagadnienie pomocy prawnej jest jednocześnie blisko spokrewnione z ta-
kimi  istotnymi  tematami  socjologii  prawa  jak  skuteczność  i  nieskuteczność 
prawa, jego zdolność do czynienia różnicy w funkcjonowaniu społeczeństwa, 
możliwość racjonalnego kształtowania za jego pomocą postaw i działań ludzi. 
Pomoc prawna jest wszak ostatecznie oferowana po to, aby w pozytywny spo-
sób wpłynąć na sytuację życiową beneficjentów lub wywołać pozytywne efekty 
zewnętrzne. Można też sądzić, że przynajmniej w niektórych krajach badania 
nad tym zagadnieniem miały także istotną rolę oświeceniową. Przyczyniły się do 
wzrostu świadomości faktu, że korzystanie z prawa przez laików wcale nie jest 
procesem bezproblemowym – wiąże się z licznymi trudnościami, dla niektórych 
osób niemożliwymi do pokonania bez zewnętrznej pomocy.

Mówiąc bardziej precyzyjnie, problematyka dostępności pomocy prawnej 
i wzorów korzystania z niej należy do szerszego obszaru badawczego, jakim jest 
„dostęp do prawa” (access to justice). Zagadnienie to – jako wydzielony temat 
badawczy – było podejmowane przynajmniej od lat 70.9, kiedy pionierskie prace 
poświęcili mu tacy socjologowie prawa jak Mauro Cappeletti i Bryant Garth10. 
Można sądzić, że przynajmniej niektóre wczesne prace w tym obszarze były pod-
budowane ideologicznie, to jest wiązały się z przeświadczeniem, że im większa 
dostępność pomocy prawnej,  tym większe korzyści  społeczne, a  świadczenie 
pomocy prawnej stanowi wartość samą w sobie. Badania prowadzone w tym 
duchu stanowiły zatem jednocześnie aktywność poznawczą, jak i swojego rodzaju 
oręż ruchu społecznego na rzecz poszerzenia dostępu do prawa.

Współcześnie badania są powodowane raczej względami pragmatyczno-prak-
tycznymi niż ideologicznymi. Podobnie jak ruch na rzecz pomocy prawnej w ogó-
le, uległy profesjonalizacji i instytucjonalizacji. Choć więc często są motywowane 

9  Jako pierwsze badanie  tego  rodzaju cytowana  jest  jednak praca z końca  lat 30. XX wieku: 
C. Clark, E. Corstvet, The Lawyer and the Public: An A. A. L. S. Survey, The Yale Law Journal 
1938/8; zob też: E. Blankenburg, J. Cooper, A Survey of Literature on Legal Aid in Europe, 
Windsor Yearbook of Access to Justice 1982/2. 

10 M. Cappelletti, B. Garth (red.), Access to Justice, Giuffre Editore, Milan 1978.
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czysto poznawczo, mają przede wszystkim wymiar praktyczny i menedżerski11. 
Ich socjologiczna genealogia sprawia jednak, że wciąż są w dużej mierze pro-
wadzone metodami sondażowymi i koncentrują się na stronie popytowej rynku. 
Strona podażowa jest badana częściej przy wykorzystaniu danych urzędowych niż 
specjalnie prowadzonych studiów empirycznych12. Badania zazwyczaj wychodzą 
od obserwacji, że systemy pomocy prawnej stanowią istotną ingerencję w rynek 
usług prawniczych i pochłaniają znaczne nakłady ze środków publicznych. Już 
tylko z  tych dwóch względów systemy  takie wymagają, ażeby w planowaniu 
strategicznym i bieżącym zarządzaniu wykorzystywać empiryczną wiedzę o po-
pycie na tego rodzaju usługi, ich bezpośrednich skutkach i efektach zewnętrznych.

Nie może więc dziwić, że postęp metodologiczny, jaki miał miejsce w oma-
wianym  obszarze w  ostatnich  kilkudziesięciu  latach,  następował  głównie 
w krajach, które utrzymują ze środków publicznych rozległe systemy pomocy 
prawnej. Chodzi tu w szczególności o obszar Brytyjskiej Wspólnoty Narodów – 
zwłaszcza Anglię i Walię, Australię czy Kanadę – ale także Holandię. W krajach 
tych prowadzi się regularne badania empiryczne dotyczące dostępu do pomocy 
prawnej, dokonując zarazem całościowej diagnozy  rynku usług prawniczych. 
Często wyniki takich badań bywają podstawą publikacji naukowych, ale niekiedy 
ich ustalenia są udostępniane tylko jako literatura typu gray13. 

Ze względu na wysoki poziom złożoności narzędzi stosowanych we wszyst-
kich takich badaniach – bez względu na ostateczny cel poznawczy, któremu one 
przyświecają  – wyznaczenie  granicy pomiędzy badaniami  ściśle  naukowymi 
a praktycznymi jest trudne. Rzecz komplikuje także to, że pomoc prawna do-
starczana publicznie – tak jak inne rodzaje pomocy społecznej – jest obszarem, 
w którym  formułowane  są  różnorodne  oczekiwania  i  roszczenia, wspierane 

11  Wykorzystanie badań w praktyce było przedmiotem osobnych badań – dowodzono, że główne 
ustalenia badań wpływały na politykę dostarczania pomocy. Zob. P. Pleasence, N. Balmer, 
R. Sandefur, Paths to Justice: A Past, Present and Future Roadmap, UCL Centre for Empirical 
Legal Studies, London 2013, rozdział 4.

12  W  literaturze wskazuje  się,  że  istnieją możliwości wytworzenia  lub wykorzystania  danych 
obiektywnych i subiektywnych na temat zarówno strony popytowej, jak i podażowej pomocy 
prawnej. W praktyce jednak, dane dotyczące strony podażowej nie wystarczają dla oceny do-
stępności pomocy prawnej, w konsekwencji czego badania są realizowane od strony popytowej. 
Por. M. Gramatikov, Methodological Challenges in Measuring Cost and Quality of Access to 
Justice, TISCO Working Paper Series on Civil Law and Conflict Resolution Systems 2007/10, 
s. 8–9.

13  Omówienie wyników wielu publikacji na ten temat można znaleźć w tekście J. Winczorek, 
Przegląd literatury na temat dostępności i korzystania z pomocy prawnej, INPRIS, Warszawa 
2012.
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aksjologicznie, ideologicznie, ekonomicznie i politycznie. Niezależnie od wspo-
mnianej profesjonalizacji badań empirycznych, ujawnia się to niekiedy także we 
współcześnie realizowanych badaniach i sprawia, że nie są one prowadzone za 
pomocą kategorii, które dają się całkowicie operacjonalizować, a wykorzystują 
pojęcia niosące ładunek wartościujący.

Historycznie rzecz biorąc, w empirycznych badaniach nad pomocą prawną 
można wyróżnić kilka osobnych orientacji, które jednak ostrzej uwidaczniają się 
w badaniach ściśle praktycznych, a słabiej – stricte naukowych. Najwcześniejsze 
jest podejście silnie wiążące problematykę pomocy prawnej z ekonomicznymi 
barierami dostępu do usług prawniczych. Jest ono niewątpliwie związane z tra-
dycyjnym ujęciem tego zagadnienia w dyskursie prawniczym jako „prawa ubo-
gich”14. Oczywiście nie chodzi tu o problemy czysto normatywne czy tworzące 
kontekst badania, ale o konceptualizację problematyki dostępu do pomocy prawnej 
w studiach empirycznych. W tym rozumieniu, podstawową kategorię analityczną 
stanowią mianowicie „niezaspokojone potrzeby prawne”, których realizację po-
winny zapewnić publiczne systemy dostępu do pomocy prawnej15.

Nowsze badania nad dostępem do prawa również koncentrują się na stronie 
popytowej rynku dotowanych usług prawniczych16. Dostrzegają jednak nie tylko 
ekonomiczne, ale także kompetencyjne, kulturowe i organizacyjne ograniczenia 
dostępu do pomocy prawnej. W konsekwencji odrzucają możliwość postrzega-
nia „potrzeb prawnych” jako quasi-naturalnego, obiektywnego zjawiska, jak to 
czyniono we wcześniejszych pracach,  a  zauważają  fakt,  iż  posiadanie  takich 

14  Warto zauważyć, że w polskich dyskusjach nad pomocą prawną funkcjonują zbitki „nieodpłatna 
pomoc prawna” oraz „pomoc prawna dla osób ubogich”, które nadają szczególny kierunek spo-
sobowi myślenia na ten temat. W niektórych projektach proponowano na przykład stosowanie 
bardzo restrykcyjnych kryteriów dochodowych, znacząco ograniczających liczbę osób upraw-
nionych do korzystania z ewentualnej pomocy. Tymczasem badania zagraniczne, realizowane 
za pomocą opisywanych tu metodologii, pokazują, że problemy z uzyskaniem pomocy prawnej 
dotyczą nie tylko osób najuboższych, ale także należących do klasy średniej.

15  Zob. np. raporty Legal Services Corporation: Documenting the Justice Gap in America: The 
Current Unmet Civil Legal Needs of Low-Income Americans, Washington 2009 i Documenting 
the Justice Gap in America: The Current Unmet Civil Legal Needs of Low-Income Americans, 
Washington 2005; a także raport przygotowany dla American Bar Association, Legal Needs 
and Civil Justice. A Survey of Americans. Major Findings from the Comprehensive Legal Needs 
Study, American Bar Association, Chicago 1994.

16  Brak porównawczych  informacji na  temat  infrastruktury pomocy  jest niekiedy postrzegany 
jako problem, ponieważ nie pozwala na umieszczenie danych na temat popytu w odpowiednim 
kontekście instytucjonalnym; por. R. Sandefur, J. Charn, Class and Advice-Seeking: Compara-
tive Insights, Seventh International Legal Aid Group Conference, Wellington, New Zealand, 
2.04.2009. 
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problemów jest zjawiskiem w dużej mierze subiektywnym. Jest ono w szcze-
gólności  zależne  od percepcji własnej  sytuacji  przez  osoby dotknięte  takimi 
problemami. To, czy się posiada takie problemy, czy też nie, jest więc zależne 
od  tego, czy odczuwa się niedogodność związaną z własną sytuacją życiową 
i czy ma się świadomość możliwości jej poprawienia drogą prawną. Obydwie te 
okoliczności są jednak różne u różnych kategorii osób i choć mogą być związane 
z pozostawaniem przez nie w trudnych warunkach finansowych, to nie są przez 
ten fakt zdeterminowane17.

Najnowszy wariant tego ujęcia problemu dostępu do prawa zawiera rozwija-
jąca się literatura na temat inkluzji przez prawo (legalempowerment)18. Łączy ona 
zainteresowanie realną sytuacją beneficjentów pomocy prawnej z normatywnymi 
zapatrywaniami na ten temat. Podobnie jak dawniejsze prace na temat potrzeb 
prawnych,  także  i  ona wychodzi  od przeświadczenia,  że większa dostępność 
pomocy prawnej jest z zasady społecznie użyteczna. Pomoc prawna nie jest tu 
jednak postrzegana  jako dobro samo w sobie, ale  jako skuteczny mechanizm 
pomocy społecznej. Stanowi narzędzie  inkluzji,  jest metodą przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu i to nie tylko w kwestiach prawnych, ale jako takiemu. 
Oferując pomoc prawną, otwiera się więc możliwość rozwiązania pozaprawnych 
problemów beneficjentów,  takich  jak  trudności  finansowe, mieszkaniowe czy 
nawet  zdrowotne. Poprzez  inkluzję do  systemu prawnego osiąga  się  inkluzję 
w innych dziedzinach życia.

Za paradygmatyczny dla współczesnych badań nad pomocą prawną należy 
jednak uznać szeroki nurt badawczy znany w międzynarodowej literaturze nauko-
wej jako paths to justice19. Sposób myślenia o badaniu pomocy prawnej określany 

17  Porównanie wyników z różnych krajów pokazuje, że wykres rozkładu częstości korzystania 
z pomocy w zależności od dochodu ma kształt litery „u”, tj. że osoby o najniższym poziomie 
dochodów korzystają z takiej pomocy częściej niż osoby nieco zamożniejsze, a osoby śred-
nio zamożne korzystają z niej znacząco rzadziej niż osoby o najwyższych dochodach. Por. 
P. Pleasence, N. Balmer, Caught in the Middle: Justiciable Problems and the Use of Lawyers, 
w: M. Trebilcock, A. Duggan, L. Sossin (red.), Middle Income Access to Justice, University 
of Toronto Press, Toronto 2012; P. Pleasence, N. Balmer, S. Reimers, What Really Drives 
Advice Seeking Behaviour? Looking Beyond the Subject of Legal Disputes, Oñati Socio-Legal 
Series 2011/1.

18  Zob. np. D. Banik, Legal Empowerment as a Conceptual and Operational Tool in Poverty 
Eradication, Hague Journal of the Rule of Law 2009/1; J.M. Barendrecht, M. de Langen, 
Legal empowerment of the poor: Innovating access to justice, w: J. de Jong, G. Rizvi (red.), 
The state of access: Success and failure of democracies to create equal opportunities, Brook-
ings Institution Press, Washington 2008.

19  Według autorów przeglądu metodologii stosowanych w takich badaniach, do 2013 roku zrealizo-
wano 26 badań tego rodzaju w 15 krajach. P. Pleasence, N. Balmer, R. Sandefur, Paths…, s. 3.
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tym mianem jest zasadniczo wolny od naleciałości normatywnych (jeśli pominąć 
ewidentnie  nacechowane  określenie  „justice”).  Jest  często wykorzystywany 
w badaniach empirycznych wspomagających zarządzanie  systemami pomocy 
prawnej20, ale bez wątpienia przynosi wiedzę użyteczną naukowo. Metodologia 
badań nad pomocą prawną wypracowana w ujęciu paths to justice  jest warta 
zainteresowania także z tego powodu, że w systematyczny sposób rozwiązuje 
rozmaite problemy metodologiczne trapiące wcześniejsze studia empiryczne na 
ten temat. Dlatego pozostała część niniejszego tekstu koncentruje się na badaniach 
prowadzonych właśnie w opisywanym nurcie.

3. Paths to justice – najważniejsze założenia

Określenie paths to justice pochodzi od tytułu opublikowanej w 1999 roku pracy 
angielskiej autorki Hazel Genn21. Wychodzi ona od obserwacji, że do sprawie-
dliwego rozstrzygnięcia problemu prawnego prowadzi wiele ścieżek, a wybór 
którejś  z  nich przez  jednostkę wynika  z wpływu  różnorodnych  czynników22. 
Zakłada więc, że jednostka doświadczająca problemów prawnych porusza się 
po  rozłożystym drzewie  decyzyjnym,  które wyrasta  z  jej  sytuacji  życiowej. 
Znaczenie dla podejmowanych przez nią kroków ma zarówno jej obiektywna 
sytuacja prawna  (to  znaczy  sytuacja prawna  rozumiana  tak,  jak by  ją opisali 
kompetentni prawnicy), jej świadomość posiadania problemów prawnych i inne 
warunki psychospołeczne, jak i okoliczności o charakterze pozaprawnym, przy 
czym każdy z tych względów może mieć odmienne znaczenie i względną wagę 
w zależności od etapu rozwoju sprawy i jej charakterystyki.

W związku z tym, na poziomie mikro, w paths to justice korzystanie z po-
mocy prawnej konceptualizuje się jako złożony proces, przebiegający odmiennie 
u różnych jednostek, w zależności od różnych uwarunkowań. Jednostka może 
(albo nie) podejmować próby rozwiązania swoich problemów życiowych i może 
to  czynić  zarówno metodami  prawnymi,  jak  i  innymi  sposobami,  zwłaszcza 

20  Na przykład w Wielkiej Brytanii badania takie były do 2013 roku prowadzone przez Legal 
Services Research Centre, wyspecjalizowaną agendę Legal Services Comission, zajmującą się 
organizacją systemu pomocy prawnej.

21 H. Genn, Paths to Justice: What People Do and Think about Going to Law, Hart Publishing, 
Oregon 1999. 

22 H. Genn, Paths…; M. Gramatikov, Methodological…; por. też: A. Bedner, J. Vel, An ana-
lytical framework for empirical research on Access to Justice, Law, Social Justice & Global 
Development 2010/1.
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metodami prywatnymi nieuwzględniającymi zewnętrznych instytucji. Może też 
korzystać z instytucji prawnych nazywanych myląco nieformalnymi – mediacji, 
instytucji sprawiedliwości naprawczej czy small claimscourts. Może to kończyć 
się zarówno satysfakcjonującym rozstrzygnięciem – to jest pomyślnym rozwią-
zaniem problemów życiowych i prawnych za pomocą formalnej decyzji – jak 
i rozwiązaniami ugodowymi lub nieformalnymi, ale też brakiem sukcesu w tej 
materii czy rezygnacją z kolejnych prób poszukiwania rozwiązania po pierwszych 
niepowodzeniach w jego odnajdywaniu lub na dalszym etapie postępowania23. 
Tok myślenia stojący za metodologią paths to justice ilustruje rysunek 1. 

W konsekwencji, w paths to justice dostępność pomocy prawnej oraz ogra-
niczające  ją  bariery  rozumie  się w  sposób  abstrakcyjny,  złożony  i  poniekąd 
relatywny. Postrzega się je jako wypadkową wielu czynników, a przyczyny ewen-
tualnej niedostępności pomocy nie są wiązane tylko z kwestiami finansowymi. 
Jednostka może również nie korzystać z pomocy prawnej ze względu na brak 
wystarczającej wiedzy o tym, że jest to możliwe lub jak to zrobić, niedostatecz-
nego rozpoznania własnej sytuacji życiowej, fizycznej niedostępności instytucji 
poradniczych, strukturalnego niedopasowania popytu i podaży itp. Każda z ta-
kich okoliczności może być postrzegana  jako bariera w dostępie do pomocy, 
której zniesienie wymaga zwiększonej edukacji, nakładów finansowych, zmian 
w organizacji systemu dostarczania pomocy lub wszystkich tych okoliczności 
razem. W konsekwencji, bariery dostępu do pomocy prawnej są identyfikowane 
poprzez porównanie działań osób napotykających podobne problemy prawne, 
ale dysponujących różnymi zasobami.

Z tych samych względów podejście paths to justice pozwala równocześnie na 
uwzględnienie w badaniach sytuacji skutecznego rozwiązania problemów praw-
nych jednostki, a nie tylko sytuacji prawnej deprywacji, co zdawały się zakładać 
badania potrzeb prawnych. Za jego sprawą możliwe jest także zarejestrowanie 
zachowań pieniackich czy  innych sytuacji, w których pomoc prawna nie  jest 
potrzebna. Jednostki, których działania są opisywane w takim badaniu, mogą 
zwłaszcza próbować poszukiwać pomocy prawnej mimo  tego, że nie wynika 
to z ich sytuacji życiowej i poradnictwo nie może im pomóc. Z drugiej strony, 
badania dostarczają wiedzy o występowaniu, u niektórych kategorii badanych, 
powtarzających się problemów prawnych, klastrów takich problemów (tj. sytuacji 

23  Jak zauważa amerykański badacz H. Kritzer (To Lawyer or Not to Lawyer: Is that the Question?, 
Journal of Empirical Legal Studies 2008/4, s. 902), niewłaściwe jest w szczególności operacjo-
nalizowanie problemu dostępu do prawa jako pytania o korzystanie z usług prawniczych.
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współwystępowania problemów różnego rodzaju) oraz efektu św. Mateusza24. 
Posiadanie opisywanych informacji pozwala odróżnić realne bariery dostępu do 
pomocy prawnej oraz – przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi statystycz-
nych –  również względną  siłę  oddziaływania poszczególnych  czynników na 
działania podejmowane przez jednostki.

RYSUNEK 1: Paths to justice – schemat ideowy

– ekonom.

Źródło: oprac. własne.

W skali statystycznej, poszukiwanie pomocy prawnej  i korzystanie z niej 
są więc opisywane w paths to justice jako jedne z wielu rozwiązań możliwych 
do wykorzystania przez osoby doświadczające problemów prawnych, stanowi 
zjawisko występujące z określoną częstością i współwystępujące z innymi roz-

24  Zob. np. P. Pleasence, N. Balmer, A. Buck, A. O’Grady, H, Genn, Multiple Justiciable Prob-
lems: Common Clusters and Their Social and Demographic Indicators, Journal of Empirical 
Legal Studies  2004/1; M. Gramatikov, Multiple Justicable Problems in Bulgaria, TISCO 
Working Paper Series on Civil Law and Conflict Resolution Systems 2008/16; przekrojowo: 
J. Winczorek, Przegląd… s. 10–11, 47.
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wiązaniami. Pomoc prawna jest w efekcie konceptualizowana jako rozwiązanie 
częściowo konkurencyjne, a częściowo komplementarne wobec innych. Osoby 
poszukujące rozwiązań swoich problemów prawnych mogą bowiem korzystać 
z kilku różnych rozwiązań równolegle albo starać się uzyskać dodatkową pomoc 
w następstwie nieznalezienia satysfakcjonujących siebie rozwiązań na pierwszej 
wybranej ścieżce. Mogą korzystać z różnych mechanizmów finansowania pomocy 
i, w ramach tej samej ogólnej strategii rozwiązywania problemu, podejmować 
różne konkretne kroki (na przykład decydować się na skorzystanie z drogi sądowej, 
po zasięgnięciu porady prawnej, lub nie). Mogą również decydować się na próby 
forsowania barier dostępu do pomocy (na przykład trudności ekonomicznych) 
w efekcie nieuzyskania  takich  rozwiązań dotychczasowymi metodami.  Jest  to 
przyczyna, dla której badania dotyczące pomocy prawnej muszą mieć charakter 
całościowy, obejmować całość  rynku usług prawniczych dla osób  fizycznych. 
Dopiero bowiem zestawienie działań w poszczególnych obszarach czy aspektów 
rynku w powiązaniu z charakterystyką osób korzystających z takich usług oraz 
charakterystyką problemów prawnych pozwala ocenić względną popularność po-
szczególnych typów usług, oszacować bariery utrudniające korzystanie z nich itd.25

W konsekwencji  opisanych cech  i  założeń, podejście paths to justice nie 
tylko nie ogranicza się do badania pomocy prawnej, ale opiera się na przeświad-
czeniu, że pomoc prawna, zwłaszcza nieodpłatna, stanowi jedynie jedną z wielu 
dostępnych metod rozwiązywania problemów prawnych i musi być analizowana 
w kontekście  rynku usług prawniczych  jako  takiego. Takie  uniwersalizujące 
podejście pozwala na dokonywanie różnorodnych porównań pomiędzy rozma-
itymi segmentami rynku usług prawniczych, w tym zwłaszcza konfrontowanie 
ze sobą charakterystyk klienteli usług w ramach poszczególnych typów usług, 
zestawianie  typów problemów prawnych,  jakie osoby  te zgłaszają, przebiegu 
procesu rozwiązywania ich spraw oraz sposobu ich zakończenia. Niewątpliwą 
zaletą tego sposobu myślenia jest to, że pozwala ono na uzyskanie informacji 
o względnej wadze poszczególnych barier dla szerokiego rynku usług prawni-
czych oraz systemów pomocy prawnej.

Inaczej mówiąc, badanie dostępu do pomocy prawnej w metodologii paths 
to justice polega na gromadzeniu możliwie kompletnych danych dotyczących 
czterech aspektów życia jednostek: faktu posiadania problemów prawnych i ich 
charakterystyki, działań związanych z poszukiwaniem pomocy prawnej, w tym 
także  zmiennych  dotyczących mechanizmów  finansowania  pomocy,  efektów 

25 M. Gramatikov et al., A Handbook for Measuring the Costs and Quality of Access to Justice, 
Maklu, Apeldoorn 2009, s. 19.
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uzyskania takiej pomocy oraz sytuacji życiowej respondenta. Zmienna określająca 
sposób finansowania uzyskanej pomocy służy jako filtr pozwalający wyodrębnić 
działania związane z poszukiwaniem nieodpłatnej czy współpłaconej pomocy 
prawnej i ich powiązania z szerszym rynkiem usług prawniczych, jednak odbywa 
się to na etapie analizy danych, a nie ich zbierania. 

Wyniki takich badań pozwalają na bezpośrednie lub pośrednie (z użyciem 
wiedzy uzyskanej  z  innych  źródeł)  ustalenie  szeregu  istotnych  informacji  na 
temat rynku usług prawniczych. Zestawienie danych możliwych do uzyskania 
na podstawie badań paths to justice przedstawia tabela 1.

4. Metodyka badań nad pomocą prawną w paths to justice

Przechodząc do ograniczeń badań realizowanych w opisywanym paradygmacie, 
trzeba podkreślić, że rozpoznanie opcji wybieranych przez badanych odbywa się 
za pomocą standardowych wywiadów kwestionariuszowych. Jest to technika po-
zwalająca na pomiar subiektywnych aspektów rzeczywistości – wiedzy, poglądów 
czy postaw badanych – w chwili badania, ma jednak swoje ograniczenia. W kon-
tekście badań pomocy prawnej oznacza to mianowicie, że badając świadomość 
badanych w momencie realizacji ankiety poszukuje się informacji o działaniach 
badanych, działaniach innych osób oraz świadomości respondentów w czasie 
znacznie poprzedzającym moment wypełniania kwestionariusza. 

Charakterystyczną cechą badań paths to justice jest więc to, że informacja 
pozyskana w efekcie  ich realizacji ma charakter pośredni,  jest przefiltrowana 
przez struktury poznawcze  respondentów. Badacz nie uzyskuje wglądu w  in-
teresujące go fakty, a w najlepszym wypadku dysponuje wiedzą o charakterze 
wskaźnikowym. Dane uzyskane w badaniu są w szczególności zapośredniczone 
przez szereg zniekształcających je czynników zdeterminowanych przez warunki 
życiowe i pozycję społeczną badanych. Są to zwłaszcza takie okoliczności jak: 
niedostateczna pamięć o przeszłych zdarzeniach; brak umiejętności rozpoznania 
posiadanych problemów; brak świadomości tego, czy mają one charakter prawny; 
brak wiedzy o tym, czy uzyskana z zewnątrz pomoc miała charakter prawny, 
czy też nie. Może to istotnie ważyć na uzyskiwanych wynikach, powodując ich 
skrzywienie w stronę nadreprezentacji osób lepiej zorientowanych, wykształco-
nych lub dysponujących lepszą wiedzą o prawie.
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TABELA 1: Wiedza możliwa do uzyskania w badaniach paths to justice

Rodzaj danych Charakterystyka danych Ograniczenia i trudności
1 Charakterysty-

ka justiciable 
problems (pro-
blemów praw-
nych)

Typy problemów prawnych zgodnie ze 
szczegółowymi kafeteriami odpowie-
dzi przewidzianymi w badaniu.
Typy problemów prawnych zgodnie ze 
sformułowanymi ogólnymi pytaniami.
Typy problemów prawnych zgodnie 
z ich klasyfikacją przyjętą ex post 
i pozwalającą na agregację danych.

Wskaźnikowość, pośredniość uzyskiwanej 
wiedzy, efekty zapominania o przeszłych 
zdarzeniach.
Niebezpieczeństwo wytwarzania artefaktów.
Niezupełność kategorii wykorzystywanych 
w badaniach.
Wpływ sposobu formułowania pytań i budo-
wy kwestionariusza na wynik.
Drażliwość niektórych pytań.
Poziom złożoności kwestionariusza.
Czas trwania wywiadu.
Wielkość niezbędnej próby.

2 Zachowania 
związane 
z poszukiwa-
niem pomocy 
prawnej (w tym 
rezygnacja oraz 
metody pry-
watne)

Sposób działań podejmowanych przez 
respondenta po stwierdzeniu problemu.
Rodzaj poszukiwanej pomocy.
Źródła informacji o tym, gdzie poszu-
kiwać pomocy.
Rodzaj uzyskanej pomocy.
Sposób kontaktu z osobą udzielającą 
pomocy.
Koszty pomocy.

Wskaźnikowość, pośredniość uzyskiwanej 
wiedzy, efekty zapominania o przeszłych 
zdarzeniach.
Poziom złożoności kwestionariusza.
Czas trwania wywiadu.
Wielkość niezbędnej próby.

3 Charakterysty-
ka problemów 
zgłoszonych 
instytucjom 
i osobom

Analogicznie do pkt. 1. Analogicznie do pkt. 1.

4 Zmienne  
wyjaśniające 
w/w

Zmienne metryczkowe.
Inne zmienne dotyczące sytuacji ży-
ciowej badanego.
Zmienne dotyczące postaw i opinii 
wobec prawa.

Czas trwania wywiadu (niemożność zadania 
wszystkich pytań które mogłyby być przy-
datne).

5 Rozkład  
geograficzny 

Rozkład wszystkich w/w faktów 
w przestrzeni.

Wielkość niezbędnej próby.

6 Wartość i struk-
tura popytu na 
pomoc prawną

Obliczona na podstawie danych 
o kosztach uzyskanych od responden-
tów, wiedzy o częstości pomocy praw-
nej i założeniach systemu pomocy.
Segmentacja rynku.

Wskaźnikowość, pośredniość uzyskiwanej 
wiedzy, efekty zapominania o przeszłych 
zdarzeniach.
Niedokładność danych.

7 Użyteczność 
pomocy dla 
beneficjentów

Sposób rozstrzygnięcia sprawy.
Obiektywne efekty pomocy.
Satysfakcja z uzyskanej pomocy.
Satysfakcja z efektów.

Trudność z pomiarem obiektywnych efektów 
pomocy.
Wielowymiarowość zagadnienia satysfakcji 
z uzyskanej pomocy.
Wielkość niezbędnej próby.

8 Efekty ze-
wnętrzne

Koszty i czas trwania spraw w zależ-
ności od uzyskanej pomocy.

Wskaźnikowość, pośredniość uzyskiwanej 
wiedzy, efekty zapominania o przeszłych 
zdarzeniach.
Trudność z pomiarem obiektywnych efektów 
pomocy.

Źródło: oprac. własne.
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Są to istotne ograniczenia, ale to nie one stanowią najważniejszą przeszkodę 
dla uzyskania trafnej wiedzy o skali i sposobie korzystania z pomocy prawnej. 
Podstawowym zagrożeniem,  jakie  czyha na badacza empirycznie badającego 
pomoc prawną jest mianowicie możliwość wytwarzania artefaktów. Odpowiedzi 
na pytania kwestionariuszowe mogą w  szczególności  nie  pozwalać na  trafne 
stwierdzenie tego, czy sytuacja życiowa badanych wymagała dostarczenia pomo-
cy prawnej, czy też nie, i w konsekwencji, czy działania które oni podejmowali 
były związane z problemem prawnym, czy nie. Ustalenie, czy jakaś sytuacja ma 
charakter problemu prawnego wymaga bowiem posiadania kompetencji, których 
część  badanych może nie  posiadać.  Istnieje  prawdopodobieństwo,  że  badani 
pytani wprost o to, czy potrzebowali pomocy prawnej, będą do takich sytuacji 
zaliczać zdarzenia, które wcale nie miały takiego charakteru, albo – co jest bar-
dziej prawdopodobne – nie będą wspominać o okolicznościach i wydarzeniach, 
które w rzeczywistości miały taki charakter.

Rozwiązaniem tego problemu w żadnym wypadku nie może być pytanie bada-
nych o aktywność związaną z poszukiwaniem pomocy prawnej. Jest tak z dwóch 
powodów. Po pierwsze, pominięcie pytań dotyczących posiadania problemów 
prawnych  uniemożliwia  uzyskanie wiedzy  na  temat  nieujawnionego popytu 
na pomoc prawną. Powoduje to, że badanie nie pozwala na uchwycenie barier 
dostępu do pomocy prawnej, które na „ścieżce do sprawiedliwości” występują 
pomiędzy pojawieniem się problemu prawnego a kontaktem z organizacją lub 
osobą udzielającą porad prawnych. Po drugie, doświadczenia z badań polskich 
pokazują, że zadawanie tego typu pytań wcale nie prowadzi do uzyskania wiary-
godnych odpowiedzi. Badania zrealizowane w ramach wspominanego projektu 
„Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnic-
twa prawnego i obywatelskiego w Polsce” pokazały, że odpowiedzi na pytanie 
o instytucje, w których poszukiwało się pomocy prawnej, zawierają wskazania 
instytucji, które z zasady nie prowadzą takiej działalności (na przykład sądów). 
Badanie wykonane w 2009 roku na zlecenie Krajowej Rady Radców Prawnych 
pokazało natomiast, że znakomita większość badanych, pytanych bezpośrednio 
o  powody  niekorzystania  z  pomocy  prawnej,  twierdziła,  że  nie miała  takiej 
potrzeby. Może to wskazywać, że respondenci racjonalizowali swoje przeszłe 
decyzje i nie ujawniali swojej rzeczywistej sytuacji życiowej.

Można  sądzić,  że  opisywanego  zagrożenia wytwarzaniem  artefaktów 
nie  udawało  się  uniknąć w  starszych  badaniach  na  temat  pomocy  prawnej. 
We wspomnianej  już  starszej  literaturze  badawczej  –  a  także  niekiedy  dziś, 
zwłaszcza w pracach  i  raportach przygotowywanych poza środowiskami na-
ukowymi – jako podstawową kategorię analityczną i wiodący termin używany 
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w badaniach wykorzystywano pojęcie „potrzeb prawnych”. Pytano badanych 
o to, czy takie potrzeby posiadali i czy zostały one zaspokojone. Próby takie 
prowadziły zazwyczaj do wniosku, że skala niezaspokojonych potrzeb praw-
nych jest w badanych populacjach ogromna, przewyższając nawet skalę potrzeb 
skutecznie zaspokojonych26.

Badania paths to justice rozwiązują omawiany problem przez wykorzystanie 
baterii pytań, pozwalającej na dokonanie diagnozy sytuacji życiowej respondenta 
bez zadawania mu wprost pytania o  to, czy posiadał on potrzebę korzystania 
z pomocy prawnej, czy też nie. W ten sposób następuje rozdzielenie kategorii 
analitycznych interesujących badacza od zagadnień bezpośrednio poruszanych 
w kwestionariuszu  i  od  terminologii  tam wykorzystywanej. Kwestionariusz 
konstruowany jest w taki sposób, aby rozpoczynał się od bardzo ogólnych pytań 
diagnostycznych o doświadczanie „problemów życiowych” w określonym czasie 
poprzedzającym badanie. W przypadku, gdy badany deklaruje, że takie problemy 
posiadał, scenariusz badania przewiduje zadawanie zawężających pytań doty-
czących charakteru takich problemów, aż do uzyskania informacji o ich prawnej 
naturze. Dopiero po ich uzyskaniu scenariusz wywiadu przewiduje przejście do 
pytań dotyczących działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów. Pytania 
takie pozwalają w szczególności oddzielić od siebie sytuacje życiowe, w których 
badany doświadczał problemów istotnych prawnie. Przykład baterii pytań wzo-
rowanych na zagranicznych badaniach paths to justice przedstawia ilustracja 1.

ILUSTRACJA 1: Przykładowa bateria pytań

[P4] Czy w ciągu pięciu ostatnich lat miał/a Pan/i trudne do rozwiązania problemy, spory związane 
z pracą? 

[0] Nie
[1] Tak

W przypadku odpowiedzi [0] Nie, przejść do pytania [P5]

[P4a] Ile razy się to zdarzyło w ciągu ostatnich pięciu lat?

Zanotować liczbę podaną przez R.

Powtarzać pytania [P4b]–[P4d] dla każdej sytuacji wspomnianej przez R. w [P4a]. Jeżeli R. 
wspomniał, że problemy występowały więcej niż trzy razy, pytać tylko o te trzy sytuacje, które 
zdarzyły się ostatnio.

26  Cytowane wyżej badania Legal Services Corporation w USA pokazywały (s. 11), że w 2008 roku 
z programów tej instytucji sfinansowano porady dla 890 tys. osób, a odmówiono pomocy – 
z powodu braku środków – 940 tys.
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[P4b] 
[Wariant 1] Chciałbym zapytać o pierwszą z tych sytuacji – tę, która zdarzyła się ostatnio… 
[Wariant 2] Chciałbym zapytać o drugą z tych sytuacji, o których Pan/Pani wspomniał/a – tę, która 
zdarzyła się przed tą, o której właśnie rozmawialiśmy…
[Wariant 3] Chciałbym zapytać o trzecią z tych sytuacji, o których Pan/Pani wspomniał/a – tę, 
która zdarzyła się przed tą, o której właśnie rozmawialiśmy…

… Proszę spojrzeć na tę kartę i powiedzieć, o który z problemów chodziło?

Pokazać kartę KP4, odnotować jedną odpowiedź
[1] Zwolnienie z pracy
[2] Problemy z umową o pracę
[3] Problemy z wynagrodzeniem za pracę, pensją, dodatkami
[4] Problemy z urlopem, urlopem macierzyńskim, nadgodzinami
[5] Problemy ze złymi warunkami pracy, bezpieczeństwem, higieną pracy
[6] Problemy z postępowaniem dyscyplinarnym
[7] Problemy ze zmianą stanowiska, obniżeniem płacy
[8] Problemy z mobbingiem lub innym prześladowaniem
[9] Inny podobny problem, jaki?

W przypadku odpowiedzi [9] zanotować wypowiedź badanego

Źródło: oprac. własne.

W  terminologii paths to justice  sytuacja,  o  której  zaistnieniu  poszukuje 
się informacji, określana jest trudno przekładalnym na język polski terminem 
„justiciableproblems”. Wyrażenie to jest o tyle trafne, że oddaje fakt, iż niektóre 
sytuacje życiowe, w których znajdują się respondenci, są potencjalnie problemami 
prawnymi,  to  znaczy mogłyby  zostać  rozwiązane na drodze prawnej,  jednak 
zależy to od działań podjętych przez samego zainteresowanego. W związku z tym, 
badanie pozwala oszacować nie tylko ujawniony, ale również ukryty popyt na 
usługi prawne i ocenić okoliczności, które przyczyniają się do jego nieujawnienia.

Kolejną  trudnością, która musi zostać  rozwiązana na drodze do  realizacji 
badań wykorzystujących metodologię paths to justice, jest potrzeba uzyskania 
odpowiednio dużej próby. Jest ona istotnie większa niż dla standardowych badań 
reprezentatywnych27, co wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, choć posiadanie 
justiciableproblems okazało się dość częstym zjawiskiem w większości populacji, 

27  Według danych zgromadzonych w: P. Pleasence, N. Balmer, R. Sandefur, Paths…, s. 4, średnia 
liczba wywiadów w przeprowadzonych do tej pory 26 badaniach typu paths to justice wynosi 
5781, a największe badania – zrealizowane w Australii i Japonii – wykonano, odpowiednio na 
próbach o n = 20716 i n = 12408. 
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w których przeprowadzano badania paths to justice28, to poszukiwanie pomocy 
prawnej występuje w nich znacznie rzadziej29. Sprawia to, że przy realizacji ba-
dania na standardowej próbie reprezentatywnej niemożliwie jest, ze względu na 
zbyt niskie liczebności, wykonanie analiz wielozmiennowych, w tym zwłaszcza 
porównywanie wyników dla niektórych kategorii respondentów, rzadziej repre-
zentowanych w próbie.

Po drugie, zmienne wykorzystywane w badaniu paths to justice – jako zmien-
ne objaśniające – są ze sobą wzajemnie powiązane. Z tego względu, standardową 
techniką analizy danych w tego typu badaniu jest analiza regresji wielokrotnej, 
wykorzystująca  jako  zmienne  zależne posiadanie  problemów prawnych  albo 
określone  typy  działań  związanych  z  rozwiązywaniem  tych  problemów,  zaś 
zmiennymi niezależnymi są te, które określają sytuację życiową respondenta, 
jego wiedzę itd. Analizę regresji przeprowadza się w odniesieniu do wszystkich 
problemów prawnych uwzględnionych w badaniu, a w przypadku wystarczająco 
dużej liczebności próby – także w odniesieniu do poszczególnych ich typów30. 
Zakładając, że analiza taka ma być prowadzona osobno dla każdego z kilkunastu 
szerokich typów problemów prawnych doświadczanych przez respondentów i kil-
ku typów zachowań podejmowanych przez nich, przy jednoczesnym zapewnieniu 
10–20-krotnej przewagi liczby obserwacji nad liczbą zmiennych niezależnych 
(a zmiennych takich może być kilkanaście), niezbędne jest uzyskanie kilkuset 
obserwacji dla każdego typu problemu prawnego lub zachowania. To zaś jest 
możliwe tylko wtedy, gdy badanie zostanie zrealizowane na próbie co najmniej 
kilkutysięcznej.

Należy podkreślić, że rozwiązaniem problemu nie jest realizowanie badań nad 
poszukiwaniem pomocy prawnej na celowej próbie osób, które korzystały z po-
mocy prawnej31. Nie pozwala to w szczególności na ustalenie skali występowania 
problemów prawnych w populacji, a w konsekwencji – względnej częstości korzy-
stania z pomocy prawnej. Ma to szczególne znaczenie także dlatego, że struktura 
problemów prawnych oraz struktura problemów prawnych, w przypadku których 
poszukiwano pomocy prawnej, wcale nie muszą być tożsame. Doświadczenia 

28  Częstość występowania problemów prawnych w ciągu 5 lat przed badaniem wynosi od kilku-
nastu procent populacji do ponad 2/3. Por. J. Winczorek, Przegląd…, s. 9–10; P. Pleasence, 
N. Balmer, R. Sandefur, Paths…, s. 5.

29  Częstość  poszukiwania  rozwiązania  problemów prawnych  z  pomocą  prawników, według 
P. Pleasence, N. Balmer, R. Sandefur, Paths…, s. 5, wynosi od 4% do 29% populacji.

30  Przykład modelowej analizy tego rodzaju zawiera praca M. Murayamy, Experiences of Prob-
lems and DisputingBehaviour in Japan. Meiji Law Journal 2007/14.

31 Gramatikov M., Methodological…, s. 14.
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z badań zagranicznych pokazują wręcz, że istnieją tu bardzo istotne odmienności. 
Posiadanie takiej wiedzy jest szczególnie ważne wobec faktu, że dysproporcja 
pomiędzy częstością problemów prawnych i częstością podejmowania działań 
zmierzających do ich rozwiązania jest wskaźnikiem opisującym występowanie 
i skalę barier w dostępie do pomocy prawnej, a te są różne w zależności od typu 
problemu prawnego i cech socjodemograficznych respondenta.

Z drugiej strony, próby celowe także mają swoje pomocnicze zastosowanie 
w paths to justice. Wadą prowadzenia badań na ogólnokrajowych próbach re-
prezentatywnych jest bowiem to, że nie dostarczają one wystarczającej wiedzy 
na  temat  szczególnych  problemów prawnych,  doświadczanych  przez  grupy 
mniejszościowe, wykluczone lub cechujące się szczególnymi cechami, i szcze-
gólnych barier w ich rozwiązywaniu. Problem ten jest rozwiązywany w bada-
niach zagranicznych właśnie przez prowadzenie badań na próbach celowych, 
dobieranych spośród osób charakteryzujących się określonymi cechami32. Warto 
jednak zauważyć, że porównywanie danych uzyskiwanych w takich badaniach 
i w reprezentatywnych badaniach ogólnokrajowych wymaga zachowania w nie-
zmienionej formie przynajmniej diagnostycznej części kwestionariusza, co może 
z kolei negatywnie odbić się na jakości informacji uzyskiwanej od osób należą-
cych do takich szczególnych grup.

5. Ograniczenia i kierunki rozwoju metodyki paths to justice

Rzecz jasna, także badania paths to justice, choć skutecznie rozwiązują problem 
artefaktów wytwarzanych we wcześniejszych  badaniach,  nie  są  pozbawione 
wad związanych z opisywaną techniką pozyskiwania informacji od badanych. 
Chodzi w szczególności o poziom złożoności kwestionariusza i związane z tym 
praktyczne trudności w jego realizacji. Należy zwłaszcza podkreślić, że złożo-
ność narzędzia badawczego wymaga stosowania w nim wielu pytań filtrujących 
i wykorzystywania, w części odnoszącej się do działań podejmowanych przez 
respondenta, wiedzy  uzyskanej w  toku  diagnozy  problemów prawnych  (na 
przykład odpowiedniego formułowania pytań). Fakt, że ten sam badany mógł 
doświadczać więcej niż jednego problemu prawnego a także podejmować, w od-
niesieniu do każdego z nich, po kilka różnych działań przynoszących rozbieżne 
rezultaty, zmusza z kolei do wykorzystywania w badaniu iteracji części pytań 
zawartych w scenariuszu (zapętlenia kwestionariusza).

32  Por. omówienie w: J. Winczorek, Przegląd…, s. 35 i nn.
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Dodatkową negatywną konsekwencją tej konieczności jest to, że w przypadku 
niektórych badanych – takich, którzy doświadczali dużej liczby zróżnicowanych 
problemów prawnych  i  podejmowali  dużą  liczbę  zróżnicowanych  działań  – 
niezbędne może być zadanie znacznie większej liczby pytań niż w przypadku 
pozostałych respondentów. Złożoność ta przekłada się na trudności w wykorzy-
stywaniu telefonicznych technik realizacji wywiadów33 i przemawia za wyko-
rzystywaniem technik bezpośrednich.

Wreszcie, istotnym ograniczeniem dla dokładności wyników uzyskiwanych 
w badaniu typu paths to justice jest ich swojego rodzaju niezupełność. Jest ona 
ubocznym skutkiem stosowania scenariuszy wywiadów rozpoczynających się 
od ogólnych pytań o doświadczanie problemów życiowych  i przewidujących 
zadawanie pytań uszczegóławiających. Można mianowicie sądzić – co do pew-
nego stopnia potwierdza zestawienie wyników badań uzyskiwanych w różnych 
krajach,  za  pomocą  różnie  sformułowanych  pytań  oraz w  eksperymentach 
metodologicznych34 – że uzyskiwane rezultaty są zależne od sposobu sformu-
łowania  kafeterii  odpowiedzi w  zawężających  pytaniach  odnoszących  się  do 
poszczególnych typów problemów życiowych. Z jednej strony, nieuwzględnienie 
w takiej kafeterii problemów określonego rodzaju prowadzi, rzecz jasna, do ich 
niezarejestrowania w badaniu. Z drugiej jednak strony, wymogi zrozumiałości 
narzędzia, komunikatywności języka i zwięzłości scenariusza sprawiają, że przy 
formułowaniu kafeterii  odpowiedzi  nie można  stosować  jednowymiarowych, 
wyczerpujących klasyfikacji problemów, zwłaszcza inspirowanych terminologią 
prawniczą, a raczej niezbędne jest wykorzystywanie ich potocznych typologii, 
możliwych do zakwestionowania z punktu widzenia teorii zbiorów. 

Sprawia to, że uzyskuje się informację o takich typach problemów prawnych, 
o  które  się  zapytało,  nie  zaś  o wszystkich możliwych  rodzajach problemów, 
których takie osoby doświadczają i że informacja ta nie jest bardzo precyzyjna. 
Problem ten jest tym bardziej widoczny, im bardziej rozbudowaną typologię pro-
blemów prawnych próbuje się stworzyć. Dodatkową, negatywną konsekwencją 
opisywanej techniki zadawania pytań jest także to, że wyniki badań prowadzonych 
w różnych krajach, przy wykorzystaniu odmiennych szczegółowych kafeterii py-
tań, nie są łatwo porównywalne między sobą, bo wpływa na nie lokalna specyfika.

33  W niektórych realizacjach, badania paths to justice prowadzi się w podwójnej formie – skrócone 
badanie diagnostyczne, dotyczące posiadania problemów prawnych wykonuje się metodą wy-
wiadu telefonicznego, zaś część badania dotyczącą działań podejmowanych przez respondentów 
realizuje się metodą wywiadu bezpośredniego.

34  Por. P. Pleasence, N. Balmer, R. Sandefur, Paths…, s. 5, 15–20.
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Zagadnieniem często uznawanym za  szczególnie  trudne w empirycznych 
badaniach  nad  pomocą  prawną  jest  pomiar  jej  efektów. Trudności wynikają 
tu  zarówno  z  powodów  praktyczno-realizacyjnych  (badanie  takie wymaga 
uwzględnienia w  próbie  odpowiednio  licznej  grupy  respondentów,  których 
sprawy są w chwili badania ostatecznie zakończone, co skutkuje jej znacznym 
zwiększeniem),  jak  i  z  okoliczności  związanych  z  charakterem badania. Te 
ostatnie są w szczególności związane z faktem, że – podobnie jak w przypadku 
problemów prawnych – efekty pomocy mają zarówno wymiar subiektywny, jak 
i obiektywny. Rozstrzygnięcie, które z punktu widzenia sztuki prawniczej może 
być uznawane za zwycięskie dla jednej ze stron sporu, może z jej subiektywne-
go punktu widzenia być mało satysfakcjonujące. Może się tak dziać choćby ze 
względów symbolicznych (pozycja strony w jej oczach lub wobec innych osób, 
mimo wygrania sporu, nie poprawiła się) lub ekonomicznych (sprawa kosztowała 
zbyt wiele lub nie przyniosła oczekiwanych korzyści). Może też być nietrafnie 
rejestrowane w badaniu jako niesatysfakcjonujące ze względu na niezdolność 
badanych do adekwatnego przedstawienia swojej rzeczywistej sytuacji życiowej. 

Co więcej, gdy chodzi o wymiar obiektywny, dokonywanie pomiaru skutecz-
ności porady jest utrudnione ze względu na konieczność uwzględnienia poziomu 
trudności problemu prawnego. Badani, którzy zwracają się o pomoc w sprawie 
trudnej lub znajdującej się na późnym etapie rozwoju – a tym bardziej tacy, któ-
rzy w świetle prawa stoją na straconej pozycji – mają naturalnie mniejsze szanse 
uzyskania satysfakcjonującego rozstrzygnięcia. Porada, która jest równie dobrej 
jakości, co w przypadku łatwego problemu,  lub w sytuacji znajdującej się na 
wczesnym etapie rozwoju, może okazać się mało efektywna. Można też sądzić, 
że  osoby  doświadczające  bardziej  złożonych  problemów korzystają  z  porad 
prawnych w inny sposób niż osoby, których problemy są trywialne, nawet jeśli 
typ problemu jest taki sam. 

Trudność ta – ze wszystkich opisanych powodów – staje się jeszcze poważ-
niejsza, gdy rozstrzygnięcie w sprawie samo jest skomplikowane (na przykład gdy 
w sprawie cywilnej żądanie pozwu zostaje przyznane przez sąd tylko w części). 
Dopóki więc kwestionariusz badania nie zawiera pytań pozwalających kontrolo-
wać poziom złożoności sprawy i sposób powiązania tej złożoności z działaniami 
jednostek, dopóty możliwości oceny skuteczności porad będą ograniczone. Jak 
można sądzić, problem ten wciąż czeka na swoje ostateczne rozstrzygnięcie. 

Czysto  subiektywna ocena  efektów porad prawnych przez  beneficjentów 
jest  oczywiście możliwa do  zarejestrowania  za  pomocą  opisywanych metod 
sondażowych, jest jednak mało precyzyjna i napotyka na wspomniany problem 
kompetencji badanych. W krajach, w których istnieją rozbudowane systemy po-
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mocy prawnej, pytania o subiektywne zadowolenie z uzyskanych rozstrzygnięć 
są zadawane w badaniach paths to justice na próbach reprezentatywnych, nie 
prowadząc jednak do rozwiązania problemu oceny skutków. Bardziej rozbudowa-
ne badania takiego rodzaju prowadzi się zazwyczaj w formie osobnych studiów 
ewaluacyjnych, odnoszących się do poszczególnych organizacji udzielających 
porad. 

Warto też zauważyć – jak to czynią autorzy podręcznika badań nad pomocą 
prawną35 – że inną kwestią jest pomiar satysfakcji z uzyskanego rozstrzygnięcia 
w różnych aspektach, a inną – satysfakcji z jakości procesu dochodzenia do tego 
rozstrzygnięcia (sprawiedliwości proceduralnej) i że okoliczności te należy w ba-
daniu rozdzielać, stosując odrębne pytania do ich pomiaru. Można sądzić – choć 
jest to hipoteza wymagająca zweryfikowania – że uzyskiwanie porad prawnych 
i ich jakość mogą być pozytywnie powiązane z postrzeganiem postępowań jako 
sprawiedliwych w sensie proceduralnym.

Interesującym uzupełnieniem badań prowadzonych w nurcie paths to justice 
mogłoby być też szersze, niż ma to zazwyczaj miejsce w badaniach realizowa-
nych za granicą, wykorzystanie zmiennych opisujących postawy, opinie i wiedzę 
na temat prawa (wykorzystywanych w badaniach, znanych również jako KOL 
– knowledge and opinion about law). Pozwoliłyby one na zweryfikowanie hipo-
tezy, czy istotne znaczenie dla korzystania z pomocy prawnej mają okoliczności 
świadomościowe. Można sądzić – co wspierają zarówno badania porównawcze36, 
jak i wyniki badań polskich37 – że większe znaczenie niż postawy proprawne 
czy deklarowana skłonność do formalnego rozwiązywania konfliktów ma typ 
sytuacji, w której znajduje się dana osoba. Ostateczne rozstrzygnięcie pytania 
o rolę takich czynników pozostaje jednak sprawą dla dalszych badań.

Wreszcie, można też sądzić, że badania paths to justice mogą być szerzej – 
niż ma to dziś miejsce – wykorzystywane do ekonomicznej analizy rynku usług 

35 M. Gramatikov et al, A Handbook…, s. 29 i nn.
36 H. Kritzer, W. Bogart, N. Vidmar, Context, Context, Context: A Cross-Problem, Cross-Cultural 

Comparison of Compensation Seeking Behaviour, A Paper Prepared for the Joint Meeting of 
Law and Society Association and Research Committee on Sociology of Law, Amsterdam, tekst 
powielony 1991.

37  We wspominanych badaniach realizowanych przez Instytut Spraw Publicznych powtórzono 
kilka pytań mierzących postawy wobec prawa i stosowanych wcześniej w polskiej socjologii 
prawa, m.in. pytanie A. Podgóreckiego, dotyczące postawy celowościowej i zasadniczej, oraz 
pytanie J. Kurczewskiego w sprawie wzorców irenicznych. Wyniki wskazują na jedynie słabe 
powiązanie między podejmowaniem prób znalezienia pomocy prawnej a niektórymi typami 
wzorców irenicznych. Por. J. Winczorek, Ubezpieczenia ochrony prawnej a rynek usług praw-
niczych w Polsce w świetle danych empirycznych, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2013/3, s. 28.
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prawniczych. Uzupełnienie  kwestionariusza  takiego  badania  o  szczegółowe 
pytania dotyczące wysokości opłat za uzyskaną poradę oraz innych kosztów jej 
uzyskania pozwala mianowicie szacować wysokości takich kwot na całym rynku. 
Ekstrapolując uzyskane wyniki na całą populację, można na tej podstawie osta-
tecznie dokonywać oszacowania wartości całego rynku w różnych segmentach, 
określać koszty niezbędne dla pokrycia popytu na pomoc prawną lub symulo-
wać wolumen popytu przy założeniu różnych wariantów kryteriów dostępu do 
systemu pomocy. Można też szacować wielkość barier dostępu w wartościach 
pieniężnych. Wreszcie, możliwe jest również wykorzystanie takich danych dla 
oceny zewnętrznych efektów uzyskiwanej pomocy. Uzupełnienie badań o dane 
dotyczące miejsca wywiadu pozwoliłoby także (przy odpowiednio dużej wielkości 
próby) na dokonywanie analiz o charakterze ekologicznym, na przykład wiążą-
cych korzystanie z pomocy prawnej z istotnymi wskaźnikami ekonomicznymi 
(np. poziomem bezrobocia).

6. Wnioski

Realizacja badań typu paths to justice – być może z postulowanymi uzupełnie-
niami – wydaje się działaniem ze wszech miar pożądanym także w Polsce. Poza 
zyskami czysto poznawczymi, należy mieć tu na względzie zwłaszcza ewidentną 
potrzebę konsolidacji  i  racjonalizacji  istniejących mechanizmów dostarczania 
pomocy prawnej. Oczywiście, istotną barierą dla implementacji badań paths to 
justice w Polsce są koszty takiego przedsięwzięcia, które jednorazowo można 
szacować na kilkaset tysięcy złotych. Wobec jednak postulowanej skali reform 
systemu pomocy prawnej oraz już przeprowadzonych, ale jeszcze niewprowa-
dzonych w życie zmian legislacyjnych, a także potencjalnych zysków wynikają-
cych ze zwiększonych możliwości efektywnego zarządzania systemem pomocy 
prawnej, działanie takie wydaje się uzasadnione ekonomicznie. Koszty realizacji 
badań paths to justice powinny mianowicie zwrócić się w obniżonych kosztach 
zarządzania i zracjonalizowanych wydatkach na finansowanie pomocy prawnej.
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METHODOLOGY Of EMPIRICAL RESEARCH INTO LEGAL AID.  
THE PRESENT STATE AND DEvELOPMENT PROSPECTS

( S u m m a r y )

The paper discusses methods of empirical research on public legal aid, used outside of Poland. 
It   ocuses on paths  to  justice methodology, which since late 1990 has been used in few dozen 
studies around the world. While stressing many advantages of this approach, the paper also points 
at its limitations and possibilities of further development. In summing up, it indicates the need of 
completing similar studies in Poland.
Keywords: legal aid; paths to justice; quantitative methods




