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Zdolności organizacyjne 
Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci prowadzony 
jest przez podmiot posiadający osobowość prawną,  
w szczególności sąd, inną instytucję państwową  
lub samorządową bądź organizację pozarządową zaj-
mującą się pomocą małoletnim.

Administrowanie
Podmiot prowadzący Przyjazny Pokój Przesłu-
chań Dzieci zapewnia jego obsługę organizacyjną,  
w szczególności: udziela uczestnikom przesłuchania 
instrukcji dotyczących sposobu korzystania z Przyja-
znego Pokoju Przesłuchań Dzieci, wyznacza osobę 
odpowiedzialną za obsługę techniczną przesłucha-
nia oraz przekazuje opiekunom dziecka informacje  
o ofercie pomocy i wsparcia. 

Warunki uwzględniające potrzeby dziecka
Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci składa się  
z dwóch pomieszczeń: pokoju przesłuchań oraz po-
koju technicznego. 

Pokój przesłuchań:
  ma wielkość pozwalającą na prowadzenie czynno-

ści przesłuchania dziecka przez sędziego z udzia-
łem biegłego psychologa oraz tłumacza, jeżeli zo-
stał powołany;

  utrzymany jest w stonowanej kolorystyce; 
  wyposażony jest w meble zapewniające komforto-

we przebywanie w nim dziecku w każdym wieku 
(miękka wykładzina albo dywan, kanapa, fotele 
lub stoliki i krzesła w dwóch rozmiarach, wykorzy-
stywane w zależności od wieku dziecka);

  dostosowany jest do potrzeb dziecka z niepełno-
sprawnością ruchową (m.in. odpowiedni wymiar 
drzwi, przesuwalne meble);

  zapewnia przebywającym w nim uczestnikom 
czynności przesłuchania poczucie bezpieczeń-
stwa i możliwość koncentracji poprzez wyciszenie 
drzwi i okien;

   nie powinien mieć zabezpieczeń w oknach w po-
staci krat.

W pokoju nie ma zabawek, a jedynie materiały po-
mocne w uzyskiwaniu informacji od dziecka (kred-
ki, papier). W przypadku zaistnienia takiej potrze-
by, materiały te są udostępniane dziecku w trakcie 
przesłuchania.

W pokoju znajdują się woda lub napoje oraz chus-
teczki higieniczne dostępne dla dziecka.

Lokalizacja pokoju przesłuchań gwarantuje brak 
styczności dziecka z oskarżonymi, zatrzymanymi lub 
pokrzywdzonymi innymi przestępstwami w sytuacji 
usytuowania pokoju w budynkach jednostek wymia-
ru sprawiedliwości lub organów ścigania.

Pokój techniczny:  
  powinien być wielkości umożliwiającej uczestni-

czenie w czynności przesłuchania prokuratorowi, 
obrońcy podejrzanego/oskarżonego, pełnomoc-
nikowi pokrzywdzonego, przedstawicielowi usta-
wowemu małoletniego (rodzic/kurator procesowy/
opiekun faktyczny), osobie pełnoletniej wskazanej 
przez małoletniego, protokolantowi. 

Możliwość uczestnictwa w czynności przesłuchania 
ww. osób zapewnia lustro weneckie pomiędzy poko-
jem technicznym a pokojem przesłuchań i/lub bez-
pośrednia transmisja przebiegu przesłuchania oraz 
system komunikacji pomiędzy pokojami.

Wyposażenie Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci zapewnia dzie-
ciom pokrzywdzonym i świadkom przestępstw przyjazne warunki prze-
słuchania, które pozwalają zminimalizować stres dziecka oraz umożli-
wiają zgromadzenie wiarygodnego materiału dowodowego.



Warunki uwzględniające potrzeby wymiaru 
sprawiedliwości
Wyposażenie Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzie-
ci pozwala na:
   rejestrację przesłuchania na dwóch niezależnych 

nośnikach, dzięki czemu przebieg czynności proce-
sowej może być odtworzony na rozpra  wie głównej;

    obserwowanie i słuchanie przebiegu przesłuchania 
przez uczestników czynności procesowej przeby-
wających w pokoju technicznym oraz możliwość 
przekazywania przez nich sędziemu i biegłemu psy-
chologowi pytań do dziecka;

   rejestrację pytań uczestników czynności przesłu-
chania przebywających w pokoju technicznym;

    dostęp uczestników czynności przesłuchania do ak-
tów prawnych. 

Wyposażenie techniczne spełniające potrze-
by wymiaru sprawiedliwości
Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci powinien być 
wyposażony w:
   kamerę/y rejestrującą/e przesłuchanie (cały pokój 

przesłuchań oraz zapis gestykulacji, mimiki i ru-
chów dziecka); 

   mikrofon/y;
    sprzęt umożliwiający rejestrację audio-wideo prze-

biegu przesłuchania na dwóch nośnikach; 
   słuchawki dla sędziego i biegłego psychologa;
   mikrofon/y dla osób znajdujących się w pokoju 

technicznym;
   sprzęt umożliwiający rejestrowanie pytań uczestni-

ków czynności procesowej przebywających w po-
koju technicznym.

Urządzenia służące do rejestrowania przebiegu prze-
słuchania nie powinny być ukryte przed dzieckiem 
oraz nie powinny rozpraszać jego uwagi.

Warunki lokalowe podmiotu prowadzącego 
Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci
Dziecko oczekuje na przesłuchanie w poczekalni,  
do której nie mają wstępu osoby nieuprawnione  
do udziału w przesłuchaniu. 

Poczekalnia znajduje się możliwie najbliżej pokoju 
przesłuchań i wyposażona jest w sposób zapew-
niający dziecku w każdym wieku możliwość aktyw-
nego spędzenia czasu oczekiwania (preferowane 
są: książki, kredki, papier, czasopisma, kolorowanki, 
nieliczne pluszowe zabawki, gry). W poczekalni do-
stępne są woda lub napoje oraz chusteczki higie-
niczne, nie ma w niej natomiast materiałów edu-
kacyjnych i informacyjnych na temat przemocy  
i wykorzystywania seksualnego.

Zapewniony jest dostęp do toalety znajdującej się  
w sąsiedztwie pokoju przesłuchań.

Informacja o ofercie pomocy i wsparciu 
dziecka oraz jego opiekunów
Opiekunom dziecka przekazuje się informacje o do-
stępnej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, me- 
dycznej i prawnej. Informacja taka dotyczy oferty 
pomocy świadczonej przez podmiot prowadzący Przy-
jazny Pokój Przesłuchań Dzieci lub przez inne ośrodki. 

Instrukcja korzystania z Przyjaznego Pokoju 
Przesłuchań Dzieci oraz zasady przesłucha-
nia dziecka
W pokoju technicznym dostępna jest instrukcja 
określająca sposób korzystania z Przyjaznego Poko-
ju Przesłuchań Dzieci oraz zawierająca zasady obo-
wiązujące podczas przesłuchania dziecka. Instrukcja 
przedstawiana jest wszystkim dorosłym biorącym 
udział w przesłuchaniu dziecka. 

Niniejsza publikacja jest współfinansowana przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych. Opinie, stwierdzenia i wnioski wy-
rażone niniejszym są opiniami, stwierdzeniami i wnioskami autora i niekoniecznie odzwierciedlają opinie, stwierdzenia i wnioski 
Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych.

Rekomendacje opracowała Fundacja Dzieci Niczyje na podstawie Kodeksu postępowania karnego oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwo-
ści z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c 
Kodeksu postępowania karnego. Zostały skonsultowane z Ministerstwem Sprawiedliwości, Koalicją na rzecz Wymiaru Sprawiedliwości Przyja-
znego Dziecku, Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Polskim Towarzystwem Psychologicznym.



Certyfikacja miejsc przesłuchań dzieci

Od 2008 roku Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Fundacja Dzieci Niczyje wspólnie pro-
wadzą procedurę certyfikacji miejsc przesłuchań dzieci.  

Procedura certyfikacji polega na:
1.  Nadesłaniu zgłoszenia dostępnego na stronie www.wymiarsprawiedliwosci.fdn.pl pocz-

tą na adres: Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej Fundacja Dzieci Niczyje, 
ul. Mazowiecka 12 lok. 25, 00-048 Warszawa lub e-mailem na adres: wymiarsprawiedli-
wosci@fdn.pl;

2.  Wizytacji zgłoszonego miejsca przesłuchania przez dwóch ceryfikatorów (sędziego lub 
prokuratora oraz psychologa lub pedagoga);

3.  Analizie informacji zebranych przez certyfikatorów;
4.  Przyznaniu Certyfikatu Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci (ewentualnie wraz z re-

komendacjami drobnych zmian) lub wskazaniu uchybień i rozbieżności, które nie po-
zwoliły na jego przyznanie.

Otrzymanie certyfikatu Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci:
  jest dowodem na spełnianie wysokich standardów miejsca przesłuchiwania dzieci;
   gwarantuje zgodność wyposażenia i warunków technicznych pomieszczeń z obowiązu-

jącymi przepisami prawnymi oraz wytycznymi;
   stanowi rekomendację, że przeprowadzane w tych miejscach przesłuchania realizują po-

trzeby dzieci oraz wymiaru sprawiedliwości;
   powoduje umieszczenie informacji o Przyjaznym Pokoju Przesłuchań Dzieci na stronie 

Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Fundacji Dzieci Niczyje;
  umożliwia uzyskanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych na temat przyjaznego 

przesłuchiwania dzieci.

Zapraszamy do certyfikowania miejsc przesłuchań dzieci!


