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W nawiązaniu do pisma z dnia 14 grudnia 2016 r., sygn. ZSR.422.20.2016.MK, 

dotyczącego problematyki przesłuchania małoletnich w charakterze świadka w toku 

postępowania karnego oraz działań  zmierzających do podwyższenia kwalifikacji 

prokuratorów prowadzących postępowania karne, w których uczestniczą  dzieci, 

uprzejmie przedstawiam, co następuje. 

Przeprowadzone we wszystkich podległych jednostkach organizacyjnych 

prokuratury ustalenia w zakresie przyjętej praktyki organizacji i przeprowadzania 

przesłuchań  małoletnich świadków w toku postępowań  przygotowawczych oraz 

gromadzenia istotnego materiału dowodowego, w sposób umożliwiający jak 

najszybsze wykonanie czynności z udziałem małoletnich pozwalają  na stwierdzenie, 

że poruszana problematyka pozostaje w szczególnym zainteresowaniu zarówno 

prokuratorów referentów poszczególnych spraw, jak też  ich przełożonych, 

podejmujących na bieżąco stosowne działania organizacyjne, w przypadku zaistnienia 

takiej konieczności. 

Z ustaleń  wynika, że przesłuchania małoletnich pokrzywdzonych lub małoletnich 

świadków o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej, 

lub określone w rozdziałach XXIII, XXV i XXVI odbywają  się  zgodnie z zasadami 

i trybem określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie 

określonym w art. 185a — 185c Kodeksu postępowania karnego (Dz.U. 2013.1642), 
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z uwzględnieniem wytycznych Prokuratora Generalnego z dnia 22 lutego 2016 r., 

dotyczących zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych 

prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz regulacji 

zawartych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz.U.2015.1390 j.t.). Czynność  przesłuchania ma miejsce najczęściej w siedzibie 
właściwego sądu rejonowego, w pomieszczeniach, które uzyskały certyfikat 
spełnienia standardów miejsca przyjaznego przesłuchiwaniu dzieci tzw. przyjazne 
niebieskie pokoje, ale także w tego rodzaju pokojach, znajdujących się  na terenie 
właściwych jednostek Policji lub w zasobach Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno 

- Konsultacyjnych. W jednostkach niedysponujących pomieszczeniami 
certyfikowanymi, przesłuchania odbywają  się  w pomieszczeniach przystosowanych 
do tego rodzaju czynności, pozwalającymi na zabezpieczenie właściwego przebiegu 
czynności i zapobieżenie wtórnej wiktymizacji małoletniego. Kwestia zabezpieczenia 
prawidłowo przygotowanego i wyposażonego pokoju dla przesłuchań  dzieci 
uwzględniana jest przy planowaniu inwestycji i pozyskiwaniu nowych siedzib 

prokuratur, czego przykładem może być  ProkuraturaRejonowa w Sochaczewie.  
Organizacja tej czynności w zasadzie spoczywa na sądzie, który wyznacza 

jej czas i miejsce. Z reguły jednak prokuratorzy wnioskując o przeprowadzenie 
przesłuchania, po wydaniu postanowienia o powołaniu biegłego, wcześniej ustalają  
z biegłym psychologiem jego uczestnictwo w czynności przed sądem i termin 
sporządzenia opinii psychologicznej. W przypadku zaistnienia potrzeby przesłuchania 
kilkuletniego dziecka prokuratorzy często zasięgają, jeszcze przed podjęciem decyzji 
o złożeniu wniosku do sądu, opinii biegłego psychologa, w celu ustalenia okoliczności 
związanych ze stanem dziecka i możliwością  jego udziału przesłuchaniu. 

Przesłuchania planowane są  jedynie wtedy, gdy są  one niezbędne, bez zwłoki 
po zaistnieniu zdarzenia, będącego przedmiotem przesłuchania. Przy planowaniu 
przesłuchania małoletniego, który nie ukończył  15 lat, priorytetem jest założenie 
jednorazowości tej czynności procesowej, aby uniknąć  konieczności powtarzania 
przesłuchania w toku dalszego postępowania karnego. Niejednokrotnie czynności te są  
rejestrowane urządzeniami utrwalającymi dźwięk i obraz. W przypadku przesłuchania 
małoletniego świadka, prokuratorzy każdorazowo oceniają  istnienie przesłanki 
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uzasadnionej obawy, że czynność  przesłuchania w innych warunkach niż  przez sąd nie 

wywrze negatywnych skutków na stan psychiczny małoletniego. Prokuratorzy 

do wydania opinii i udziału w przesłuchaniu małoletniego powołują, o ile to możliwe, 

biegłych psychologów, którzy specjalizują  się  w psychologii dziecięcej. 

W przypadku pokrzywdzonego małoletniego, jeżeli zachodzi konieczność  

ustanowienia kuratora, przed przesłuchaniem takiej osoby, prokurator występuje 

do sądu rodzinnego o ustanowienie kuratora, dla reprezentowania jej interesów i praw. 

Terminy przesłuchań  małoletnich świadków wyznaczane są  przez sąd, co do zasady, 

bez zbędnej zwłoki, choć  zdarzają  się  przypadki wyznaczenia ich w odległym czasie. 

W takich sytuacjach, celem przyśpieszenia realizacji planowanej czynności, 

prokuratorzy podejmują  interwencje u sędziego, wyznaczonego do przeprowadzenia 

tej czynności, ewentualnie przewodniczącego Wydziału, z którym w powyższym 

zakresie pozostają  w stałej współpracy. 

W celu usprawnienia procedury przesłuchania małoletnich świadków oraz 

w razie potrzeby prokuratorzy nawiązują  kontakt z ich opiekunami, wyjaśniając istotę  

planowanej czynności. Podczas realizacji czynności procesowych przedstawiciele 

ustawowi małoletnich mają  możliwość  uzyskania wykazu instytucji, które udzielają  

pomocy pokrzywdzonym. Informacje w tym zakresie znajdują  się  też  w miejscach 

dostępnych dla interesantów w budynkach prokuratur. Praktyka pokazuje, że po 

zakończeniu czynności przesłuchania, często psycholog biorący w nim udział  

wskazuje przedstawicielom ustawowym małoletnich miejsca i formy pomocy 

psychologicznej, którą  może zostać  objęty pokrzywdzony i jego rodzina. 

Istotnym problemem rzutującym na organizację  przesłuchań  małoletnich jest 

kwestia dyspozycyjności biegłych psychologów przywoływanych do udziału 

w czynności, którzy nie zawsze dysponują  wolnym czasem w planowanych przez sąd 

terminach, co istotnie przedłuża czas realizacji przesłuchania. Kolejnym czynnikiem 

wpływającym na opóźnienie w wyznaczeniu terminu przesłuchania małoletniego jest 

niekiedy przedłużające się  oczekiwanie na wyznaczenie kuratora przez właściwy Sąd 

Rejonowy Wydział  Rodzinny i Nieletnich. W przypadku opieszałości sądu 

w wyznaczeniu kuratora prokuratorzy podejmują  stosowne interwencje 

w konkretnych sprawach. 
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Prokuratorzy na bieżąco i w szerokim zakresie współpracują  z Miejskimi lub 

Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Miejskimi lub Gminnymi Ośrodkami 

Pomocy Rodzinie, biorą  udział  w pracach Zespołów Interdyscyplinarnych do Spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, z posiedzeń, których czerpią  wiedzę  
np. na temat zjawiska przemocy w rodzinie, ale także pozyskując ważkie informacje 

przydatne w bieżącej praktyce w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia 

przesłuchań  małoletnich, skrzywdzonych przestępstwem, funkcjonujących 

w patologicznym środowisku lub w dysfunkcyjnej rodzinie. 

Członkowie zespołów interdyscyplinarnych mają  bieżący kontakt 

z wyznaczonymi prokuratorami właściwych miejscowo prokuratur rejonowych. 

W obszarze poszczególnych prokuratur rejonowych współpraca ta przebiega 

różnorodnie, od utrzymywania stałych kontaktów roboczych z: m.in. Centrum 

Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, Towarzystwem Wspierania 

Potrzebujących „Przystań", Specjalistycznymi Ośrodkami Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie, Poradniami Psychologicznymi, Stowarzyszeniem na rzecz 

Osób Doświadczających Przemocy Domowej „Tarcza", Stowarzyszeniem Opieki nad_ 

Dziećmi „Oratorium", Stowarzyszeniem „SOS dla Rodziny", po bieżącą  współpracę  
z Radami Miasta, Urzędami Miasta, realizującymi krajowy program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, instytucjami działającymi w ramach programu gminnego oraz 

organizacjami działającymi w ramach projektu „Program korekcyjno - edukacyjny 

dla osób stosujących przemoc w rodzinie". 

W przypadku, gdy materiały danego postępowania karnego wskazują  
na konieczność  wglądu w sytuację  rodzinną  małoletniego pokrzywdzonego, 

w prokuraturach inicjowane jest stosowne postępowanie w zakresie działalności 

cywilnej, odnotowywane w repertorium Pc. Prokurator w razie stwierdzenia podstaw 

kieruje wniosek do sądu rodzinnego w trybie art. 23 Kodeksu postępowania karnego, 

ewentualnie art. 572 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli zebrane w sprawie 

dowody na to pozwalają  prokurator kieruje również  wnioski o ograniczenie, 

pozbawienia władzy rodzicielskiej, wydanie zarządzeń  w trybie art. 109 Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego. W razie konieczności formułuje również  wnioski 

o uregulowanie kontaktów dziecka z rodzicami oraz powództwa o zasądzenie 
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obowiązku alimentacyjnego lub podwyższenie jego wysokości. 

Mając na względzie doniosłość  poruszanej problematyki w Prokuraturze 

Okręgowej w Łomży zaplanowano w I kwartale 2017 r. lustrację, zawisłych 

w podległych Prokuraturach Rejonowych postępowań, prowadzonych 

z zastosowaniem instytucji przesłuchania w trybie art. 185a oraz 185b Kodeksu 

postępowania karnego. Wyniki przeprowadzonej lustracji będą  asumptem do podjęcia 

ściślejszej współpracy z właściwymi Prezesami Sądów Rejonowych w zakresie 

usprawnienia wyznaczania terminów przesłuchań  małoletnich pokrzywdzonych, 

aktywniejszej współpracy z biegłymi psychologami oraz ustalenia potrzeb 

szkoleniowych oraz ich formy. 

Prokuratorzy uczestniczą  w szkoleniach związanych z problematyką  m.in. 

przemocy w rodzinie, wykorzystaniem seksualnym dzieci i inną  wiążącą  się  

z małoletnimi w toku, których przynajmniej w części poruszane są  kwestie metodyki 

przesłuchiwania małoletnich pokrzywdzonych, czy świadków. 

Wyznaczeni prokuratorzy brali udział  w szkoleniach poświęconych kwestii 

przesłuchania małoletnich, a w tym m.in. „Przesłuchanie małoletnich ofiar przemocy 

w rodzinie" zorganizowanym przez Samorząd Województwa Warmińsko 

- Mazurskiego, „Dziecko, jako świadek specjalnej troski — praktyka przyjaznego 

przesłuchania", „Pedofilia i pornografia dziecięca, metodyka prowadzenia 

postępowań, w tym metodyka przesłuchań  w trybie art. 185a kpk, powoływanie 

biegłych" (KSSIP), „Prowadzenie przesłuchań  małoletnich pokrzywdzonych 

i świadków" (Fundacja Dzieci Niczyje), „Dziecko, jako ofiara przestępstwa" (Instytut 

im. Jana Sehna), „Przyjazne przesłuchania małoletnich ofiar i świadków 

przestępstwa", „Kontakt z dzieckiem — ofiarą  przemocy. Podstawy pracy z 

dzieckiem" (Zespół  Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie w Pile), „Pomoc dzieciom krzywdzonym" (Ministerstwo Sprawiedliwości i 

Prezydent Miasta Szczecina), „Procedura „Niebieskiej Karty" i pomoc dziecku 

dotkniętemu przemocą" (Zespół  Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Słubicach). 

Zaznaczyć  jednak należy, że prokuratorzy cyklicznie sygnalizują  stałe 

zainteresowanie udziałem w szkoleniach obejmujących problematykę  metodyki 
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przesłuchań  małoletnich pokrzywdzonych i małoletnich świadków, o czym świadczy 

każdorazowe pełne wykorzystanie limitu miejsc, przyznawanych poszczególnym 

jednostkom prokuratury oraz wnioskowanie o szersze ujęcie omawianej problematyki 

w planach szkoleniowych, przygotowywanych na kolejne lata. 

Kierownicy jednostek prokuratury wykorzystują  także możliwość  skorzystania 

z opracowań  i materiałów przygotowywanych przez fundacje, czy stowarzyszenia, 

m.in. Prokurator Okręgowy w Lublinie przy piśmie z dnia 3 grudnia 2015 r. przekazał  
wszystkim podległym prokuraturom rejonowym, do wiadomości i stosowania, 

opracowane przez Fundację  Dzieci Niczyje materiały w postaci: „Metodyki 

przesłuchania małoletniego świadka", „Jak zorganizować  przesłuchania dziecka 

w trybie art. 185a kpk i art. 185b kpk", „Przygotowanie małoletnich świadków 

do przesłuchania w procedurach karnych" wraz materiałem filmowym 

pt. „Przesłuchanie dziecka: mniej pytań, więcej odpowiedzi", zaś  Prokurator 

Okręgowy w Siedlcach w marcu 2016 r. poinformował  podległych prokuratorów 

o inicjatywie Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) 
w zakresie organizacji bezpłatnych zajęć  edukacyjnych, przygotowujących _ _ 

małoletnich świadków i ich rodziców lub opiekunów do przesłuchania w trybie 

art. 185a kpk i art. 185b kpk. 

W ostatnich latach swoje uczestnictwo prokuratorzy odnotowali także w licznych 

konferencjach, sympozjach oraz seminariach organizowanych zarówno, jako 

inicjatywy lokalne, jak i ogólnopolskie. Dla przykładu można wskazać  udział  
prokuratorów m.in. w projektach: „Praca nad zmianą  osoby stosującej przemoc 

w rodzinie", „Nowe rekomendacje dla postępowań  w sprawach przemocy 

w rodzinie", „Przemoc domowa - zespół  dziecka bitego", „Dziecko skrzywdzone 

- prawne i psychologiczne aspekty pomocy", „Prawno — karne i psychologiczne 

aspekty przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie świetle zmian normatywnych, 

organizacyjnych oraz uregulowań  międzynarodowych. Praktyka prowadzenia 

postępowań  karnych w sprawach o przestępstwa dotyczące przemocy w rodzinie oraz 

przemocy wobec kobiet i dzieci", „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych oraz 

wsparcie świadków w postępowaniu karnym", „Przemoc w rodzinie, procedury 

odbioru dziecka z rodziny w sytuacji zagrożenia zdrowia bądź  życia. „Niebieska 
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karta", zapewnienie wsparcia i pomocy niezbędnej do chronienia się  przed przemocą  
osobom ją  doświadczających" (Zespół  Interdyscyplinarny przy MOPR w Lublinie), 

Przedstawione powyżej działania wskazują  na dostrzeganie, przez prokuratorów 

oraz kierownictwo Prokuratury wszystkich szczebli, wagi i znaczenia problematyki 

postępowań  karnych, dotyczących małoletnich pokrzywdzonych oraz kwestii 
związanych z przesłuchiwaniem małoletnich świadków i podejmowaniem działań, 
zmierzających do eliminowania przypadków zakłócających prawidłowy ich tok, 
a w szczególności sytuacji, niezależnych często od prokuratora, a wpływających na 
opóźnienia w przeprowadzeniu czynności przesłuchania lub gromadzeniu materiału 
dowodowego w sprawie. 

W stałym zainteresowaniu pozostaje także kwestia podnoszenia kwalifikacji 

prokuratorów, prowadzących lub nadzorujących tę  kategorię  spraw i uwzględnianie 
tematyki przeprowadzania przesłuchań  małoletnich w postępowaniu karnym 

w planowanych szkoleniach dla prokuratorów i to zarówno w odniesieniu do szkoleń  
przygotowywanych przez podmioty zewnętrzne, programu szkoleń  organizowanych 
przez Krajową  Szkołę  Sądownictwa i Prokuratury, jak też  szkoleń  wewnętrznych, 

przygotowywanych w obszarze poszczególnych jednostek regionalnych i okręgowych 
prokuratury. 
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