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Charakterystyka zajęć
Czas trwania:

8 godzin dydaktycznych.

Cel:
dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania dzieci  
do udziału w przesłuchaniu.

Odbiorcy: 
psycholodzy, pedagodzy przygotowujący dzieci do udziału w procedurach karnych.

Liczebność grupy: 
14-22 osoby.

Miejsce: 
sala pozwalająca na realizację pracy warsztatowej, wskazane dodatkowe pomieszcze-
nie do pracy w podgrupach.

Materiały pozwalające na przeprowadzenie zajęć:
film edukacyjny „Historia Kingi”, prezentacja PowerPoint (do pobrania ze strony  
www.edukacja.fdn.pl), flipchart, papier flipchartowy, kolorowe markery, karteczki Post-
-it, pacynki, kredki, opisy przypadków dzieci w procedurach karnych.

Sprzęt:
laptop, projektor.

Metody pracy:
miniwykład z prezentacją, zajęcia warsztatowe w podgrupach, burza mózgów, rundka, 
analiza przypadków, odgrywanie scenek.

Osoby prowadzące moduł szkoleniowy: 
psycholodzy, pedagodzy posiadający wiedzę i doświadczenie w pracy z dziećmi krzyw-
dzonymi, wiedzę na temat procedury przesłuchania małoletnich świadków oraz przy-
gotowanie i doświadczenie w pracy warsztatowej z grupą profesjonalistów.
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Sesja 1

Rozpoznanie grupy i przygotowanie  
uczestników do szkolenia

Metody pracy: 
rundka. 

Sprzęt, materiały: 
flipchart, papier flipchartowy, markery.

Czas: 15’
Cele: 

• poznanie uczestników szkolenia,
• rozpoznanie ich wiedzy i doświadczeń związanych z tematyką zajęć oraz oczekiwań 

uczestników względem szkolenia,
• przygotowanie uczestników do zajęć.

Prowadzący przedstawia się uczestnikom (podaje swoje imię nazwisko, wykształcenie), 
informuje o swoim doświadczeniu zawodowym w zakresie przygotowania małoletnich 
świadków do przesłuchania w procedurach karnych.

Prowadzący prosi kolejno wszystkich uczestników o przedstawienie się, krótki opis 
swoich doświadczeń związanych z procedurą przesłuchania dzieci i przygotowania ich 
do udziału w przesłuchaniu, zgłoszenie własnych oczekiwań związanych z udziałem  
w szkoleniu. Zapisuje oczekiwania uczestników na flipcharcie, zaznaczając, które z nich 
będą możliwe do realizacji. 

Prowadzący podaje zasady pracy podczas szkolenia: wzajemne słuchanie się, wypo-
wiadanie się pojedynczo, nieocenianie innych, wyłączenie telefonów na czas zajęć, 
punktualne kończenie przerw w zajęciach. Prosi o respektowanie zasad oraz zachęca 
do aktywnego udziału w zajęciach. Odpowiada na pytania uczestników związane z or-
ganizacją i przebiegiem szkolenia.
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Sesja 2

Uwrażliwienie na przeżycia dziecka świadka

Metody pracy: 
projekcja filmu, praca w parach, omówienie na forum, miniwykład.

Sprzęt, materiały: 
laptop, projektor, film „Historia Kingi”, karteczki Post-it w dwóch kolorach, flipchart.

Czas: 20’

Cel: 
• uwrażliwienie uczestników na sytuację dziecka w przesłuchaniu.

Prowadzący prezentuje film „Historia Kingi”. Prosi o dobranie się w pary osoby siedzące 
obok siebie i omówienie treści filmu pod kątem przeżyć Kingi związanych z udziałem  
w procedurach karnych. Rozdaje karteczki Post-it w dwóch kolorach i prosi o spisanie 
na jednych możliwych trudności związanych ze składaniem zeznań, a na drugich – tego, 
co ułatwia złożenie zeznań.
Prowadzący prosi kolejne pary uczestników o przeczytanie wypisanych na postitach 
informacji, a następnie przyklejenie ich na flipcharcie. Rozdziela postity według ko-
lorów na dwóch częściach arkusza flipchartowego, grupuje postity zbliżone do siebie 
treściowo. Wśród propozycji uczestników szkolenia trudności związanych ze składa-
niem zeznań powinny się znaleźć takie, jak: dezorientacja w nowej, trudnej sytuacji, 
konieczność relacjonowania urazowych doświadczeń, problemy emocjonalne zakłó-
cające funkcjonowanie poznawcze; ułatwienia: wiedza na temat przebiegu czynności, 
pozytywna postawa przesłuchujących, dobre warunki przesłuchania. 

W podsumowaniu prowadzący odnosi się do wypracowanych przez uczestników treści: 

Przesłuchanie jest szczególną formą interakcji między ludźmi, której specyfika polega 
na braku równowagi między rozmówcami: przesłuchujący zna procedurę, planuje spot- 
kanie, ma zebrać określone informacje od świadka, ocenić ich wartość i wiarygodność. 
Tymczasem przesłuchiwana osoba, bez względu na swoje nastawienie do przesłucha-
nia, ma obowiązek zgłosić się na przesłuchanie, odpowiadać na często trudne, krępu-
jące lub niewygodne pytania, mając świadomość, że jest oceniana przez rozmówcę,  
a udzielone odpowiedzi mogą skutkować bolesnymi konsekwencjami. 

Prowadzący podkreśla, że przesłuchanie jest zdecydowanie trudniejszą sytuacją dla 
dziecka niż dla osoby dorosłej, ze względu na określone możliwości rozwojowe dziec-
ka, specyfikę funkcjonowania społeczno-emocjonalnego, zależność od osób dorosłych. 
Przygotowanie dziecka do przesłuchania jest zatem koniecznością.
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Sesja 3

Procedura przesłuchania
Metody pracy: 

interaktywny miniwykład z prezentacją PowerPoint.
Sprzęt, materiały: 

laptop, projektor, prezentacja PowerPoint,  
opcjonalnie flipchart i arkusze flipchartowe, kolorowe markery.

Czas: 35’
Cele: 

• poszerzenie wiedzy na temat przebiegu przesłuchania,
• poznanie przepisów prawnych regulujących procedurę przesłuchania małoletnich,
• poznanie praw i obowiązków dziecka świadka,
• doprecyzowanie kluczowych pojęć związanych z procedurą przesłuchania.

Prowadzący omawia treści związane z przepisami i procedurą przesłuchania małolet-
nich pokrzywdzonych i świadków przestępstw, korzystając ze slajdów prezentacji w Po-
werPoincie lub wypisując kluczowe hasła na flipcharcie.

Prowadzący zwraca uwagę, że aby profesjonalnie przygotować dziecko do udziału  
w procedurach karnych, trzeba mieć uporządkowaną wiedzę na ich temat. W szczegól-
ności trzeba znać przepisy prawne regulujące powyższe kwestie, standardy przesłucha-
nia dzieci, mieć świadomość, jak przebiega przesłuchanie, jakie są prawa i obowiązki 
dziecka świadka. Wiedzę dotyczącą realizacji przesłuchania oraz praw i obowiązków 
dziecka świadka uczestnik szkolenia będzie musiał przekazać dzieciom przygotowywa-
nym do przesłuchania w zrozumiały dla nich sposób.

Prowadzący mówi: 

Podejrzenie krzywdzenia dziecka lub obserwowania przez dziecko sytuacji przestęp-
stwa wiąże się na ogół z koniecznością uczestniczenia dziecka, a często również osób  
z jego rodziny, w procedurach karnych, co z kolei oznacza konieczność uczestniczenia  
w przesłuchaniu. Z prawnego punktu widzenia przesłuchanie jest czynnością proce-
sową polegająca na złożeniu zeznań na okoliczność przedmiotu sprawy. Zeznanie jest 
zatem relacją ukierunkowaną na określone treści, a ponadto wiąże się z obowiązkiem 
mówienia prawdy i jest czynnością rejestrowaną.

Dziecko uczestniczące w procedurach karnych nazywa się małoletnim. Zarówno dzie-
ci, które są pokrzywdzonymi w sprawie, jak również te, które są świadkami zdarzeń 
będących przedmiotem postępowania karnego, w czynności przesłuchania określa się 
świadkami. Przepisy nie podają dolnej granicy wieku małoletnich świadków. Górną gra-
nicę wyznacza ukończenie 18 lat.
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W przypadku procedury karnej instytucjami podejmującymi pierwsze działania są po-
licja lub prokuratura, która za pośrednictwem policji zbiera materiał dowodowy, czyli 
zabezpiecza wszystkie ślady przestępstwa, przesłuchuje pokrzywdzonych i świadków. 
Rolą prokuratury, jeżeli pozwalają na to dowody, jest sporządzenie aktu oskarżenia  
i skierowanie sprawy do sądu karnego, który rozpoznając sprawę, ponownie przesłu-
chuje świadków i pokrzywdzonych (zasada bezpośredniości dowodów). W trybie zwy-
kłym osoby uczestniczące w procedurach karnych mogą być przesłuchiwane kilkakrot-
nie, często na przestrzeni wielu lat.

Dzieci pokrzywdzone i świadkowie przestępstw stanowią szczególną grupę świadków,  
a przesłuchanie ich regulują odrębne przepisy. Przepisy te określają miejsce, sposób od-
bierania zeznań od dzieci i wskazują osoby, które zajmują się tą czynnością (art. 185 a 
i art. 185 b oraz 185 d Kodeksu postępowania karnego, a także Rozporządzenie Mini-
stra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie sposobu przygotowania 
przesłuchania przeprowadzonego w trybie określonym w art. 185 a–185 c Kodeksu po-
stępowania karnego (treść artykułów w prezentacji PowerPoint). Intencją ustawodaw-
cy była ochrona małoletnich przed wielokrotnymi przesłuchaniami. W myśl przepisów 
dzieci mają być przesłuchiwane tylko raz, na posiedzeniu sądu, w przyjaznych poko-
jach przesłuchań, przez sędziego, z udziałem biegłego psychologa (ewentualnie także z 
udziałem tłumacza), a czynność ma być rejestrowana za pośrednictwem nowoczesnego 
sprzętu audiowizualnego. Czynność ta może być dokonywana tylko wtedy, kiedy zezna-
nia małoletniego mają znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Ponowne przesłuchanie 
możliwe jest jedynie wówczas, gdy pojawiają się nowe okoliczności w sprawie, któ-
re wymagają dodatkowego wyjaśnienia lub kiedy w czasie pierwszego przesłuchania 
dziecka nie było obrońcy oskarżonego/podejrzanego w sprawie. Podejrzany/oskarżony 
nie ma prawa uczestniczyć w czynności procesowej z udziałem dziecka. Jeżeli nie ma 
obrońcy z wyboru, powinien mieć wyznaczonego obrońcę z urzędu.

Przyjazna procedura przesłuchania dotyczy obligatoryjnie dzieci:

• pokrzywdzonych przestępstwami, które w momencie przesłuchania nie ukończyły  
15 lat, a w szczególnych przypadkach również starszych, przed ukończeniem 18 lat, je-
żeli są pokrzywdzonymi przestępstwami z udziałem przemocy lub groźby bezprawnej, 
przestępstwami o charakterze seksualnym, przeciwko rodzinie, przeciwko wolności;

• świadków przestępstw, które w momencie przesłuchania nie ukończyły 15 lat, jeżeli 
są świadkami przestępstw popełnionych z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej, 
przestępstwami o charakterze seksualnym, przeciwko rodzinie. 

W przypadku obcego dla pokrzywdzonego przestępstwem sprawcy rodzic/rodzice 
mogą dziecko reprezentować w postępowaniu karnym. Rodzic nie może natomiast 
reprezentować dziecka w postępowaniu karnym, jeżeli podejrzanym/oskarżonym jest 
drugi rodzic. W takiej sytuacji na wniosek prokuratora lub sądu sąd rodzinny i nielet-
nich wyznacza kuratora procesowego – osobę, która w postępowaniu ma reprezento-
wać dziecko. 
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Z przepisów wynikają obowiązki i prawa dziecka świadka: obowiązek stawienia się 
na przesłuchanie i udzielenia odpowiedzi w toku przesłuchania, obowiązek mówienia 
prawdy oraz prawo do odmowy składania zeznań w sytuacji, kiedy sprawcą jest oso-
ba najbliższa, lub odmowy odpowiedzi na pytania obciążające osobę najbliższą oraz 
prawo do składania zeznań w trybie art. 185 a (dzieci pokrzywdzone przestępstwem) 
i art. 185 b (dzieci świadkowie przestępstw), prawo do składania zeznań stosownie do 
własnych możliwości rozwojowych.

Prowadzący przedstawia uczestnikom szkolenia standardy przyjaznych pokoi prze-
słuchań (prezentacja standardów FDN oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedli-
wości – w prezentacji PowerPoint) i omawia ich znaczenie. Podkreśla, że w pokoju 
z dzieckiem przebywa tylko sędzia i biegły psycholog (ewentualnie także tłumacz),  
a pozostałe osoby uprawnione do udziału w czynności (prokurator, obrońca oskarżo-
nego, kurator procesowy, pełnomocnik pokrzywdzonego, protokolant, rodzic/opiekun 
prawny lub faktyczny dziecka, np. rodzic zastępczy, osoba pełnoletnia wskazana przez 
małoletniego) pozostają w pokoju technicznym, do którego za pośrednictwem sprzętu 
audiowizualnego transmitowany jest obraz. 

Prowadzący zwraca uwagę, że przesłuchanie małoletnich powinno się odbywać zawsze 
w przyjaznych warunkach, z założeniem że dobro dziecka jest naczelną wartością w pro- 
wadzonym postępowaniu. Obligują do tego przytaczane wcześniej przepisy prawne. 

Sesja 4

Psychologiczny obraz małoletnich świadków  
i ich rodziców

Metody pracy: 
praca w podgrupach na podanych przypadkach  

z omówieniem na forum, podsumowaniem przez prowadzącego.
Sprzęt, materiały: 

flipchart, papier flipchartowy, kolorowe markery,  
opisy dwóch przypadków na kartkach (załącznik 1).

Czas: 30’
Cele: 

• poszerzenie wiedzy dotyczącej funkcjonowania dziecka oczekującego na przesłucha-
nie (pokrzywdzonego i świadka przestępstwa),

• uwrażliwienie na przeżycia małoletnich świadków,
• poszerzenie wiedzy na temat przeżyć rodziców/opiekunów dziecka świadka,
• uwrażliwienie na przeżycia rodziców/opiekunów dzieci świadków.
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Prowadzący zwraca uwagę, że dziecko, które jest pokrzywdzone lub świadkiem prze-
stępstwa i oczekuje na przesłuchanie, przeżywa różne emocje. Świadomość myśli i uczuć 
dziecka w powyższej sytuacji jest ważna dla realizacji przygotowania do przesłuchania.

Prowadzący dzieli uczestników na cztery równe liczebnie, dobrane losowo podgrupy. 
Każda z nich otrzymuje opis przypadku dziecka oczekującego na przesłuchanie (po-
krzywdzonego i świadka przestępstwa z obcym i bliskim sprawcą). Pierwsza i druga 
grupa otrzymują do analizy ten sam przypadek i analogicznie grupy trzecia i czwarta 
– ten sam, drugi przypadek. Prowadzący prosi o zapoznanie się z historiami. Pierwsza 
i trzecia podgrupa mają wypisać na arkuszu flipchartowym emocje przeżywane przez 
dziecko, opisane w analizowanym przypadku, natomiast druga i czwarta podgrupa  
– emocje przeżywane przez jego rodzica (wymagane jest uwzględnienie emocji rodzi-
ca w realizacji przygotowania dziecka do składania zeznań). Następnie przedstawiciele 
podgrup prezentują wypracowany materiał. Prowadzący na bieżąco go komentuje, ko-
ryguje i uzupełnia.

W podsumowaniu dokonanym przez prowadzącego powinny się znaleźć następujące 
informacje:

Emocje przeżywane przez dziecko:

• obawa przed nową, niejasną, trudną sytuacją przesłuchania, przed kontaktem z ob-
cymi osobami, oceną ze strony innych osób, obawa przed własną bezradnością, nie-
kompetencją, niezdolnością do realizacji oczekiwań innych, strach przed relacjono-
waniem negatywnych, urazowych doświadczeń;

• strach przed sprawcą i jego zachowaniami odwetowymi, ewentualnym kontaktem  
z nim w czasie przesłuchania oraz utratą jego akceptacji, uczuć;

• lęk przed karą, negatywną oceną ze strony osób bliskich i z dalszego otoczenia z po-
wodu poczucia odpowiedzialności/współodpowiedzialności za przebieg zdarzeń oraz 
z powodu ich ujawnienia (przewidywanie kłopotów);

• strach przed pogorszeniem sytuacji życiowej, utratą rodziny, miłości i bliskości, lęk  
o przeżycia innych bliskich osób.

Emocje przeżywane przez rodzica/opiekuna dziecka:

• niepokój o dziecko skłaniane do relacjonowania urazowych doświadczeń, obawa,  
że sobie nie poradzi, że nasilą się objawy pourazowe u dziecka;

• niepokój o ocenę zeznań dziecka przez organy wymiaru sprawiedliwości;
• poczucie bezradności wynikające z braku wiedzy o przebiegu przesłuchania, możliwo-

ściach ochrony dziecka, wsparcia;
• lęk o ocenę własnej osoby wynikający z poczucia winy za krzywdę dziecka;
• strach przed konsekwencjami składanych przez dziecko zeznań.
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W podsumowaniu prowadzący podaje, że emocje wynikające z pokrzywdzenia prze-
stępstwem prezentowane przez dziecko mogą być zróżnicowane, często niespe-
cyficzne, w różnym stopniu nasilone, mające różną dynamikę, mogą pojawiać się  
w różnych okresach rozwojowych dziecka (mogą też nie występować wcale). 
Skutki krzywdzenia zależne są od wielu czynników: wieku i stopnia rozwoju dziecka po-
krzywdzonego, jego indywidualnych cech i zasobów osobistych, wsparcia w otoczeniu, 
osoby sprawcy i jego roli w życiu dziecka, charakteru i szczególnych cech przestępstwa. 
Im bliższa jest relacja dziecka ze sprawcą krzywdzenia, tym poważniejsze mogą być 
skutki doznanego przestępstwa.

Sesja 5

Czym jest, a czym nie jest przygotowanie  
do przesłuchania

Metoda pracy: 
burza mózgów z podsumowaniem prowadzącego. 

Sprzęt, materiały: 
flipchart, papier flipchartowy, kolorowe markery.

Czas:  15’
Cele: 

• wypracowanie definicji pojęcia „przygotowanie dziecka do przesłuchania”,
• poszerzenie wiedzy na temat celów przygotowania do przesłuchania dziecka i jego 

rodzica/opiekuna.

Nawiązując do poprzedniego ćwiczenia, prowadzący zaznacza, że do przesłuchania po-
winno być przygotowane nie tylko dziecko, które ma składać zeznania, ale również jego 
rodzic/rodzice/opiekunowie, ponieważ napięcie emocjonalne i lęki osób dorosłych od-
czuwane są przez dziecko i potęgują jego własne negatywne przeżycia. Bezradni rodzi-
ce nie są w stanie wesprzeć dziecko w trudnej sytuacji przesłuchania.
Prowadzący pyta uczestników: jakie są cele przygotowania dziecka do przesłuchania? 
Następnie spisuje propozycje uczestników na flipcharcie. W podsumowaniu podkreśla, 
że przygotowanie dziecka do przesłuchania ma służyć do:

• złagodzenia negatywnych skutków związanych z uczestniczeniem dziecka w postępo-
waniu karnym,

• zwiększenia motywacji dziecka do składania zeznań,
• zwiększenia zdolności dziecka do udzielenia w miarę precyzyjnych i wartościowych 

odpowiedzi na temat przedmiotowej sprawy,
• zwiększenia prawdopodobieństwa, że dziecko będzie postrzegane przez osoby prze-

słuchujące jako wiarygodny świadek.



11

Prowadzący podkreśla, że w niejednoznacznie brzmiącym pojęciu „przygotowanie 
dziecka do przesłuchania” nie chodzi o wyuczenie dziecka określonych treści, prze-
ćwiczenie z nim sposobu relacjonowania określonych w przestępstwie zdarzeń czy też 
korygowanie jego sposobu myślenia oraz poprawianie jego słownictwa i stylistyki wy-
powiedzi. Przygotowując dziecko do przesłuchania, profesjonalista nie porusza treści 
związanych z prowadzonym postępowaniem. Bazując na rozwojowych i indywidual-
nych możliwościach, atrybutach dziecka, przygotowuje je do optymalnego poradzenia 
sobie z trudną sytuacją przesłuchania, przy wsparciu ze strony osoby bliskiej.

Sesja 6

Obszary pracy z dzieckiem i rodzicem
Metoda pracy: 

praca w podgrupach z omówieniem na forum.
Sprzęt, materiały: 

flipchart, papier flipchartowy, kolorowe markery.

Czas:  40’
Cele: 

• określenie obszarów pracy z dzieckiem w toku przygotowania go do przesłuchania,
• określenie obszarów pracy z rodzicem dziecka uczestniczącego w procedurach karnych.

Prowadzący dzieli uczestników na dwie podgrupy. Jedna z nich proszona jest o określe-
nie i spisanie na papierze flipchartowym obszarów pracy z dzieckiem w ramach przygo-
towania go do przesłuchania, a druga – obszarów pracy z rodzicem dziecka. 
Następnie zwraca się do przedstawicieli podgrup o ich przedstawienie. Koryguje i po-
rządkuje wypracowane przez uczestników treści.

W ramach porządkowania treści uczestników szkolenia prowadzący podaje następu-
jące informacje:

Obszary pracy z dzieckiem przygotowywanym do przesłuchania:
• edukacja, która powoduje, że dziecko zdobywa wiedzę i wyobrażenie na temat roli 

świadka i procedury przesłuchania (obniżanie niepokoju przed nową, nieznaną sytu-
acją, zrozumienie swojej roli w postępowaniu karnym, swoich praw i obowiązków);

• zwiększenie kompetencji dziecka przez ćwiczenie koncentracji uwagi, uważnego słu-
chania pytań, formułowania odpowiedzi na pytania, narracji – umiejętności sprzyja-
jących składaniu wartościowych zeznań;

• regulacja lęków i napięć związanych z udziałem w procedurach karnych – wypraco-
wanie strategii radzenia sobie ze stresem przy wykorzystaniu indywidualnych możli-
wości dziecka;

• motywowanie do składania zeznań.
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Obszary pracy z rodzicem dziecka:

• edukacja, która powoduje, że rodzic poznaje warunki i procedurę przesłuchania ma-
łoletnich, co sprzyja obniżeniu niepokoju wynikającego z niewiedzy, bezradności;

• redukcja lęków i napięć związanych z sytuacją przestępstwa i perspektywą przesłu-
chania dziecka;

• uaktywnienie w kierunku wspierania dziecka na wszystkich etapach postępowania 
karnego, jak również po jego zakończeniu;

• wskazanie możliwości poszukiwania profesjonalnej pomocy dla dziecka świadka  
i jego rodziny (adresy właściwych placówek pomocowych, charakter pomocy).

Sesja 7

Techniki pracy z dzieckiem
Metody pracy: 

analiza przypadków w podgrupach z omówieniem na forum, odgrywanie scenek.
Sprzęt, materiały: 

opis trzech przypadków dzieci oczekujących na przesłuchanie,  
będących w trzech różnych fazach rozwojowych (załącznik 2),  

flipchart i papier flipchartowy, kolorowe markery, papier A4, kredki, pacynki.

Czas:  80’
Cele: 

• poznanie technik pracy indywidualnej z dzieckiem przygotowywanym do przesłucha-
nia,

• ćwiczenie praktycznych umiejętności pracy z dzieckiem w różnych fazach rozwojo-
wych.

Prowadzący dzieli uczestników na trzy w miarę równe, dobrane losowo podgrupy. Każda 
z podgrup otrzymuje krótki opis przypadku dziecka pokrzywdzonego przestępstwem, 
oczekującego na przesłuchanie w charakterze świadka. W każdym z przypadków dziec-
ko jest w innej fazie rozwojowej (wiek przedszkolny, wczesnoszkolny i adolescencji). 
Prosi uczestników o opracowanie w podgrupach sposobów realizacji kolejnych obsza-
rów przygotowania opisanego dziecka do przesłuchania, zaplanowanie z nim rozmowy.

Zwraca uwagę, aby w planie rozmowy znalazły się następujące treści: gdzie i w jakich 
warunkach będzie się odbywało przesłuchanie, kto weźmie w nim udział, jakie prawa, 
a jakie obowiązki będzie miało dziecko, jak może przebiegać przesłuchanie. 

Prowadzący podchodzi do poszczególnych podgrup i kontroluje, czy w planowanej  
z dzieckiem rozmowie znalazły się wszystkie wyszczególnione wcześniej elementy.  
W razie potrzeby uzupełnia i koryguje plan rozmowy z dzieckiem. Następnie prowa-
dzący proponuje odegranie przez uczestników podgrup scenek obrazujących realizację 
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przygotowania do przesłuchania (opcjonalnie na forum lub w podgrupach). Treścią sce-
nek ma być, stosowne do wieku dziecka, wyjaśnienie mu roli sędziego, sytuacji prze-
słuchania, praw i obowiązków dziecka świadka. W kontakcie szczególnie z młodszymi 
dziećmi prowadzący zachęca do wykorzystania kredek, pacynek (np. przy omawianiu 
zasady prawdy).

Po odegraniu scenek prowadzący prosi najpierw osobę odgrywającą dziecko, aby po-
wiedziała, jak się czuła w kontakcie z profesjonalistą, co ułatwiało kontakt i co utrudnia-
ło, co było zrozumiałe, a co mniej czytelnie przedstawione. Następnie prosi obserwato-
rów o informacje na temat przebiegu prowadzonej rozmowy z dzieckiem. W ostatniej 
kolejności zwraca się z pytaniem do osoby odgrywającej profesjonalistę, co było naj-
trudniejsze, a co mniej kłopotliwe w rozmowie z dzieckiem. 

W podsumowaniu prowadzący zwraca szczególną uwagę, czy wszystkie elementy wy-
jaśniające dziecku przesłuchanie zostały uwzględnione, czy dziecko dowiedziało się  
o wszystkich swoich obowiązkach i prawach, osobach przesłuchujących i miejscu prze-
słuchania, zasadach jego realizacji (jak w prezentacji PowerPoint).

Sesja 8

Zasady kontaktu z dzieckiem
Metoda pracy: 

burza mózgów.
Sprzęt, materiały: 

flipchart, arkusze flipchartowe, kolorowe markery.

Czas: 20’
Cel:

• omówienie zasad kontaktu z dzieckiem.

Prowadzący proponuje uczestnikom, aby wspólnie wypracowali zasady kontaktu profe-
sjonalisty z dzieckiem. Dba, aby zostały wypracowane najistotniejsze treści, które wy-
pisuje na flipcharcie:

Zasady kontaktu z dzieckiem:

• zwracanie się do dziecka poprzez używanie jego imienia, najlepiej w formie prefero-
wanej przez dziecko,

• unikanie nadmiernej mimiki i gestykulacji,
• aktywne słuchanie,
• parafrazowanie wypowiedzi dziecka,
• okazywanie dziecku akceptacji oraz zrozumienia i zainteresowania treściami przez nie 

prezentowanymi,
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• posługiwanie się prostym, zrozumiałym dla dziecka językiem oraz budowanie zdań 
niezłożonych,

• przyzwolenie na wyrażanie przeżywanych emocji, 

• nieskładanie dziecku obietnic bez pokrycia, np. obiecywanie, że już nigdy nic złego 
mu się nie zdarzy. 

Sesja 9

Techniki pracy z rodzicem
Metody pracy: 

praca w podgrupach z omówieniem na forum, scenki. 
Sprzęt, materiały: 

opisy trzech przypadków z sesji 7 (załącznik 2),  
flipchart, papier flipchartowy, kolorowe markery.

Czas: 60’
Cele:

• poznanie technik pracy z rodzicem dziecka świadka,
• ćwiczenie umiejętności praktycznych przygotowania rodzica dziecka świadka.

Prowadzący prosi o pozostanie uczestników w tych samych podgrupach co w sesji 7, 
dalszą koncentrację na tych samych przypadkach, zaplanowanie rozmowy z rodzicem 
dziecka i uwzględnienie w niej wypracowanych wcześniej obszarów. Następnie prowa-
dzący prosi przedstawicieli podgrup o prezentację opracowanego materiału. Zwraca 
uwagę na uwzględnienie w zaplanowanych rozmowach elementów edukacji rodzica, 
wsparcia go i obniżenia poziomu jego niepokoju oraz możliwości wspierania przez ro-
dzica dziecka uczestniczącego w trudnych procedurach karnych. Podchodząc do po-
szczególnych podgrup, prowadzący komentuje materiał, koryguje, uzupełnia. 
Następnie prowadzący proponuje odegranie w podgrupach scenek rozmowy profesjo-
nalisty z rodzicem, uwzględniających obszary wymagające omówienia – w szczególno-
ści edukacji (opcjonalnie w podgrupach lub na forum). Zadaniem pierwszej podgrupy 
jest skoncentrowanie się w rozmowie na obszarze edukacji rodzica na temat procedury 
przesłuchania, drugiej – na wsparciu rodzica i obniżeniu poziomu jego lęku, trzeciej  
– na wskazaniu możliwości wspierania dziecka przez rodzica, szukania dla niego i rodzi-
ny profesjonalnej pomocy.

Treści wypracowane przez pierwszą podgrupę koncentrują się wokół 
procedury przesłuchania, wiążą się z podaniem rodzicowi następujących 
informacji (jak w prezentacji PowerPoint ):

- dziecko ma obowiązek stawić się na przesłuchanie, udzielić odpowiedzi na pytania;
- przesłuchanie będzie prowadził sędzia z udziałem biegłego psychologa i tylko te dwie 
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osoby (ewentualnie tłumacz) będą z dzieckiem w pokoju, wszystkie inne uprawnione 
do udziału w przesłuchaniu będą przebywać w innym pomieszczeniu;

- przesłuchanie odbywa się w przyjaznym pokoju przesłuchań, składającym się z dwóch 
pomieszczeń, z których jedno jest stosownie wyposażone i urządzone, przygotowane 
dla dziecka i rozmawiających z nim osób;

- wyposażenie w odpowiedni sprzęt techniczny pozwala na nagrywanie przesłuchania, 
które następnie będzie odtworzone na rozprawie, już bez konieczności przychodze-
nia dziecka do sądu;

- przesłuchanie dziecka świadka ma być w założeniu czynnością jednorazową, chyba 
że pojawią się nowe okoliczności w sprawie lub przy przesłuchaniu nie było obrońcy 
podejrzanego/oskarżonego;

- oskarżony/podejrzany nie ma prawa uczestniczyć w przesłuchaniu, przebywać w po-
bliżu niego;

- obecność rodzica jest możliwa w szczególnych przypadkach, kiedy nie wpłynie to na 
wartość zbieranego materiału dowodowego, jednak zdecydowanie zaleca się pozo-
stawanie rodzica poza pokojem przesłuchań (obecność rodzica może być wykorzysta-
na przez obronę do podważenia wartości zeznań dziecka, może wpływać krępująco 
na dziecko, powodować w nim dodatkowo poczucie winy, wstyd, niepokój, nasilać 
napięcie emocjonalne); 

- kiedy podejrzanym/oskarżonym o dokonanie przestępstwa na szkodę dziecka jest je-
den z rodziców, sąd rodzinny powołuje kuratora procesowego, który będzie reprezen-
tował interesy małoletniego;

- w sytuacji gdy postępowanie toczy się przeciwko osobie z rodziny dziecka, ma ono 
prawo do odmowy składania zeznań;

- dziecko w przesłuchaniu ma swoje obowiązki i prawa (zgodnie z prezentacją Power-
Point). 

Treści wypracowane w podgrupie drugiej:

- wspieranie rodzica zależy od sytuacji i treści jego obaw;
- identyfikacja jego emocji i omówienie ich;
- odwołanie się do więzi rodzica z dzieckiem;
- odwołanie się do wcześniejszych osiągnięć wychowawczych rodzica;
- odwołanie się do przeżytych wcześniej problemów (osobistych, rodzinnych), które 

udało się pokonać;
- rozpoznanie przez rodzica emocji dziecka przed przesłuchaniem oraz możliwości re-

agowania na nie;
- zaplanowanie sposobu poradzenia sobie z napięciem (rodzica, dziecka) w godzinach 

poprzedzających przesłuchanie;
- omówienie najkorzystniejszych dla dziecka warunków przesłuchania (w szczególności 

dotyczy miejsca przebywania rodzica);
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- rozpoznanie znanych rodzicowi sposobów radzenia sobie przez dziecko z sytuacjami 
trudnymi i wykorzystanie ich w pracy z dzieckiem;

- podkreślenie roli osoby bliskiej dziecku podczas jego udziału w postępowaniu kar-
nym.

Treści wypracowane w podgrupie trzeciej:

- omówienie konsekwencji złożenia przez dziecko zeznań dla jego kondycji psychicznej 
i dla rodziny, innych osób;

- omówienie konieczności wspierania dziecka po przesłuchaniu;
- wskazanie potrzeby dbałości o odciążenie dziecka z poczucia winy i odpowiedzialno-

ści za zaistniałe zdarzenia oraz za konsekwencje złożonych zeznań;
- zaznaczenie celowości rzetelnego odpowiadania na pytania dziecka związane z pro-

wadzonym postępowaniem;
- uświadomienie konieczności pozwolenia dziecku na przeżywanie określonych emocji;
- dostarczenie rodzicowi wiedzy na temat instytucji pomocowych w przypadku podej-

rzenia krzywdzenia dziecka.
Prowadzący zwraca się do osoby odgrywającej rolę rodzica dziecka z pytaniem, czy 
otrzymała wszystkie oczekiwane informacje w kontakcie z profesjonalistą, co było ko-
rzystne w rozmowie, a co utrudniające. Uwagi (pozytywne i krytyczne) zgłaszają obser-
watorzy. Następnie osoba, która odgrywała rolę profesjonalisty, informuje, co było dla 
niej najtrudniejsze, a co stosunkowo łatwe.

Sesja 10

Przygotowanie do przesłuchania  
w formie zajęć grupowych

Metody pracy: 
miniwykład z prezentacją w PowerPoincie  

lub przy wykorzystaniu flipcharta,  
odgrywanie scenek przez uczestników i prowadzącego.

Sprzęt, materiały: 
kartki, kredki, przygotowana plansza (prawda/fałsz – załącznik 3),  

kilka dowolnych przedmiotów, zabawek.

Czas:  30’
Cel: 

• poznanie technik pracy grupowej z dziećmi przygotowywanymi do przesłuchania.
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Prowadzący zwraca uwagę, że przygotowanie dzieci do przesłuchania w formie za-
jęć grupowych ma szczególną wartość. Dzieci przekonują się wówczas, że nie tylko 
one mogły doświadczyć krzywdzenia, że inne dzieci również czeka rozmowa z sędzią  
i w związku z tym mogą przeżywać różne trudne emocje.

Prowadzący wyjaśnia, że techniki grupowe mogą być modyfikowane w sposób po-
zwalający na stosowanie ich w pracy indywidualnej z dzieckiem oraz dostosowywane  
w sposobie realizacji do wieku dzieci. Prowadzący wybiera z poniższej listy technik te, 
które uważa za najbardziej przydatne i prezentuje je grupie.

1. Rozpoznawanie słów

Celem jest wyjaśnienie dzieciom znaczenia terminów związanych z sytuacją przesłu-
chania. Prowadzący zajęcia zadaje pytania o znaczenie różnych słów. Są to wyrazy nie-
związane z procedurami sądowymi (np. parasol, helikopter) oraz bezpośrednio z nimi 
związane, takie jak: przesłuchanie (rozmowa z sędzią); świadek (osoba, z którą rozma-
wia sędzia); sędzia (osoba, która rozmawia z różnymi osobami, po to aby jak najwię-
cej dowiedzieć się o jakimś zdarzeniu, sytuacji, żeby ustalić, czy ktoś zrobił coś, czego 
zabrania prawo i na czym to polegało); psycholog (osoba, która jest obecna podczas 
przesłuchania, aby zapewnić świadkowi bezpieczeństwo); pokój przesłuchań (specjal-
nie urządzone miejsce, w którym odbywa się przesłuchanie świadka).

2. Rola świadka

Celem jest wyjaśnienie dziecku roli świadka. Technika ma formę zabawy dla 3-5 dzieci 
w zbliżonym wieku.
Dzieci zostają wyprowadzone z sali. Na jej środku profesjonalista ustawia konstruk-
cję kilku przedmiotów w taki sposób, aby z różnych punktów pomieszczenia widoczne 
były inne elementy konstrukcji (dobór elementów zależy od wieku dzieci uczestniczą-
cych w ćwiczeniu). Następnie wprowadza dzieci do sali, prosząc, aby na czas wprowa-
dzania zasłoniły sobie oczy rękami. Ustawia je w różnych punktach sali. Jedno z dzieci 
zostaje ustawione w taki sposób, aby po opuszczeniu rąk nie mogło widzieć konstrukcji.  
To dziecko gra rolę sędziego. Pozostałe dzieci odgrywają rolę świadków. Odsłaniają oczy  
i każde z nich kolejno opowiada, co widzi ze swojego miejsca. Następnie mogą się przybli-
żyć do konstrukcji i przekonać się, że z bliższej odległości dostrzegają dodatkowe elemen-
ty układanki. Dziecko sędzia dowiaduje się od dzieci świadków o wyglądzie konstrukcji. 
Im więcej informacji podają dzieci świadkowie, tym pełniejszy obraz ma dziecko sędzia. 
Dzieci są informowane, że sędzia nie uczestniczy w zdarzeniach, które one znają. Sędzia 
poprzez rozmowy ze świadkami dowiaduje się o tym, co się zdarzyło. Dzieci przekonują 
się, że im więcej osób, jak najdokładniej opisze to, czego doświadczyły lub co widziały, 
tym lepszy obraz będzie miał sędzia. Wtedy będzie mógł podjąć słuszne decyzje. Do-
wiadują się, jak ważna jest ich rola świadka.
Prowadzący szkolenie prezentuje ćwiczenie, angażując chętne do udziału w nim osoby, 
które mają odegrać rolę dzieci świadków oraz dziecka sędziego. Pozostali uczestnicy są 
obserwatorami.
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3. Motywowanie dziecka do składania zeznań

Celem jest zmotywowanie dziecka do otwartości w relacji z sędzią. Technika ma formę 
narracyjno-rysunkową. Adresowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno-
-szkolnym, zwłaszcza pokrzywdzonych przestępstwem przeciwko rodzinie, seksualności 
i obyczajności, które mają opór przed ujawnieniem zdarzeń będących przedmiotem 
postępowania. 

Prowadzący ćwiczenie wyjaśnia dzieciom, że chce z nimi stworzyć historyjkę. Rysuje 
domek z wyraźnie zaznaczonymi zamkniętymi drzwiami i oknami oraz szkicuje bawiące 
się na dworze dzieci. Zaczynając historyjkę, informuje, że w domku mieszka dziecko, 
które ma zmartwienie, kłopoty. Nikomu o tym nie mówi. Dlatego nikt nie może mu 
pomóc. Następnie dorysowuje przechodzącą obok domku postać dorosłej osoby. Wy-
jaśnia, że jest to osoba, która stara się pomagać dzieciom, kiedy mają zmartwienia. 
Musi je jednak przedtem poznać. Można jej zaufać. Dzieci mają znaleźć pozytywne roz-
wiązanie historyjki, przy ewentualnych pytaniach pomocniczych profesjonalisty. Dzieci 
identyfikują się z postacią z historyjki, a sędziego, z którym będą rozmawiać, mogą 
utożsamiać z postacią dorosłej osoby w ułożonej historyjce. 

Profesjonalista zaznacza, że nikt nie może pomóc, póki nie pozna problemów dziecka. 
Dlatego ważne jest, żeby starać się o nich powiedzieć. Na zakończenie profesjonalista 
podkreśla, że osobą, która gotowa jest wysłuchać dziecko, zrozumieć, spróbować mu 
pomóc, jest właśnie sędzia. 

4. Zasada mówienia prawdy 

Celem tej techniki jest ćwiczenie z dzieckiem odróżniania prawdy od kłamstwa i przygo-
towanie dziecka do przestrzegania zasady mówienia prawdy w rozmowie z sędzią. Ma 
formę rysunkową. Technika adresowana jest do dzieci w wieku od 4 do 9 lat.

Można posłużyć się przygotowanymi wcześniej planszami lub wykonać je wspólnie  
z dzieckiem. Na rysunku są kontury dwójki dzieci, które patrzą na ten sam przedmiot 
i mają go rozpoznać, nazwać (również umieszczony na planszy). W chmurkach są od-
powiedzi dzieci – jedna z nich jest zgodna z prawdą, a druga – nie. Dzieci przygotowu-
jące się do przesłuchania mają wskazać na obrazku dziecko, które mówi nieprawdę,  
a następnie to, które mówi prawdę i je pomalować dla zapamiętania zasady mówienia 
prawdy w rozmowie z sędzią. Profesjonalista przypomina, że w rozmowie z sędzią za-
wsze należy mówić prawdę.

Ze starszymi dziećmi można porozmawiać na temat tego, co znaczy mówić prawdę,  
co to jest prawda. Dzieci charakteryzują te pojęcia, a profesjonalista weryfikuje ich wy-
powiedź. 

5. Ćwiczenie uważnego słuchania, narracji i odpowiedzi na pytania

Celem jest ćwiczenie sprawności poznawczych – koncentracji uwagi, umiejętności słu-
chania, narracji, odpowiadania na pytania. Technika grupowa, werbalna, skierowana 
do dzieci w wieku powyżej 6 r.ż.
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Dzieci kolejno opowiadają wybrane przez siebie własne doświadczenia, które w żaden 
sposób nie wiążą się z prowadzonym postępowaniem karnym i treścią planowanego 
przesłuchania (przygoda z wakacji, wycieczki, zabawa z rówieśnikami, sytuacja szkolna, 
droga do szkoły itp.). Pozostałe dzieci mają uważnie słuchać. Następnie profesjonalista 
i pozostałe dzieci (jeżeli mają dostateczne kompetencje) zadają pytania uszczegóła-
wiające usłyszaną historię. Rolą autora historii jest jak najdokładniejsze odpowiadanie  
na pytania. Po wyczerpaniu wszystkich pytań dzieci zamieniają się rolami. Każde z dzie-
ci wchodzi w rolę opowiadającego i zadającego pytania innym. W przypadku dzieci 
młodszych możliwe jest zadawanie pytań uszczegóławiających jedynie przez profesjo-
nalistę. Na zakończenie profesjonalista wyjaśnia, że podobnie będzie wyglądała rozmo-
wa z sędzią.

6. Przyznawanie się do niewiedzy, niepamięci, niezrozumienia

Celem jest przećwiczenie z dzieckiem przyznawania się do niezrozumienia komunika-
tów pochodzących od rozmówcy, niepamięci elementów zdarzeń, niewiedzy. Prowa-
dzący zadaje dzieciom kolejno pytania, na które mogą znać odpowiedzi i na które nie 
są w stanie jej udzielić z powodu niewiedzy (np.: co ja jadłam dzisiaj na śniadanie?), 
niepamięci (np.: co robiłeś w zeszłym roku o tej porze?) i niezrozumienia (np.: jakie są 
twoje preferencje w spontanicznych aktywnościach?). Profesjonalista zadaje dzieciom 
pytania, używając niejasnych, niezrozumiałych dla nich, trudnych pojęć. Zachęca, aby 
miały odwagę mówić, że nie zrozumiały słowa lub pytania i żeby prosiły o ich wyja-
śnienie. Następnie prosi, żeby dzieci zadawały pytania sobie wzajemnie i profesjona-
liście. Prowokuje, aby dzieci potrafiły mówić: nie wiem, nie pamiętam, nie rozumiem. 
W przypadku młodszych dzieci może wystąpić konieczność zadawania pytań wyłącznie 
przez prowadzącego zajęcia. Na koniec zwraca uwagę, żeby dzieci w podobny sposób 
zachowywały się w rozmowie z sędzią, żeby potrafiły mówić: nie rozumiem, nie wiem, 
nie pamiętam. Zaznacza, że sędzia również może nie zrozumieć słów dziecka i wówczas 
on także poprosi o wyjaśnienie.

7. Techniki relaksacji

Celem jest obniżenie napięcia dziecka związanego z udziałem w przesłuchaniu. Możli-
we są do wykorzystania bez ograniczeń wiekowych, w pracy indywidualnej i grupowej:

• „talizman”,

• relaksacyjny oddech,

• wizualizacja przyjemnych obrazów,

• „jest we mnie moc”,

• „nie jestem sam”.

Opis technik w załączniku 4.
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Sesja 11

Zakończenie szkolenia
Metody pracy: 

miniwykład, rundka.

Czas:  15’
Cele:

• podsumowanie szkolenia,
• odpowiedzi na pytania uczestników,
• poznanie opinii uczestników na temat programu i przebiegu szkolenia.

Prowadzący podkreśla, że profesjonalne przygotowanie dziecka do udziału w przesłu-
chaniu warunkuje uzyskanie od niego wartościowego materiału dowodowego i równo-
cześnie pozwala chronić je przed wtórną wiktymizacją. Jest elementem upodmiotowie-
nia dziecka w postępowaniu karnym. Daje możliwość wykorzystania potencjału dziecka 
przy składaniu przez nie zeznań, a w konsekwencji uznania jego relacji za wiarygodną, 
co niejednokrotnie warunkuje rozstrzygnięcia w prowadzonej sprawie. Poważne po-
traktowanie w postępowaniu karnym ma znaczący wpływ na odzyskanie przez dziecko 
pokrzywdzone przestępstwem/świadka przestępstwa równowagi psychicznej i pora-
dzenie sobie z doświadczeniem urazowym.

Prowadzący odpowiada na ewentualne pytania uczestników szkolenia związane bez-
pośrednio z jego zakresem. Następnie prosi kolejnych uczestników o wyrażenie swojej 
opinii na temat szkolenia: które z elementów szkolenia były najbardziej wartościowe, 
które mniej znaczące. Dziękuje za uwagę i udział w zajęciach.
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Załącznik 1: opisy dwóch przypadków 

Przypadek 1 
(sprawca bliski dziecku, dziecko jest świadkiem przemocy ojca wobec matki)
Paweł ma osiem lat, wychowuje się w rodzinie, w której często dochodzi do przemocy. 
Ojciec jest agresywny fizycznie, psychicznie i seksualnie wobec żony – matki chłopca. 
Matka od kilku miesięcy nie pracuje, jest osobą bezradną, bezbronną wobec męża. 
Paweł widział, jak ojciec kopał, popychał, ciągnął za włosy matkę, wyciągał z łóżka  
w celach seksualnych, zdzierał z niej dzienne ubranie lub nocną bieliznę, opluwał ją, 
obrażał obelżywymi słowami. W sytuacjach awantur Paweł starał się chować w swoim 
pokoju, przez ścianę słyszał krzyki ojca i płacz matki, jej wołanie o pomoc. Zdarzało się,  
że w takich sytuacjach popuszczał kał i mocz. Chłopiec sam nie był pokrzywdzony prze-
mocą fizyczną ze strony rodzica, który przekazywał synowi negatywne opinie na te-
mat matki, przedstawiał ją jako winną awantury (źle wywiązywała się z codziennych 
obowiązków domowych i rodzicielskich wobec Pawła). Po ostatnim pobiciu szpital 
udzielający pomocy matce dziecka złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa z art. 207 kk. Ojciec nie wie jeszcze o toczącym się postępo-
waniu karnym. Paweł czeka na przesłuchanie. Jest jedynym bezpośrednim świadkiem 
agresywnych zachowań ojca wobec matki.

Przypadek 2 
(sprawca obcy dla dziecka, dziecko jest pokrzywdzone przestępstwem o charakterze 
seksualnym)
Ewelina ma 14 i pół roku, wychowywana jest przez samotną matkę, z ojcem ma kon-
takt. Rodzice mają wyższe wykształcenie, zajmują wysoką pozycję społeczną. Rozstali 
się w konflikcie, ojciec ma do zaabsorbowanej pracą matki pretensje, że daje zbyt wiele 
swobody córce. Ewelina chce być samodzielna, funkcjonować jak „dorosła”. Na jednej 
z imprez rówieśniczych paliła papierosy, piła alkohol, prawdopodobnie po raz pierwszy 
eksperymentowała z narkotykami. Została zgwałcona przez 18-letniego uczestnika im-
prezy w czasie powrotu do domu. Wcześniej bawiła się z nim, później zaproponował 
jej odprowadzenie do domu. W dniu zdarzenia widziała go po raz pierwszy, nic o nim 
nie wiedziała, znała tylko jego pseudonim. On, jako jeden z najstarszych, miał w grupie 
szczególną pozycję. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyła do 
prokuratury matka Eweliny, po powrocie córki do domu (miała poszarpane ubranie, 
była ubrudzona ziemią, potargana, z zapuchnięta twarzą). Ewelina czeka na przesłu-
chanie jako pokrzywdzona przestępstwem. Termin przesłuchania jest nieodległy od 
zdarzenia (około tygodnia).
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Załącznik 2: opisy trzech przypadków 

Przypadek 1
(dziecko w wieku przedszkolnym)
Karol ma pięć i pół roku. On i matka są pokrzywdzeni przestępstwami o charakterze 
przemocy fizycznej i psychicznej ze strony ojca, który najczęściej traci kontrolę nad swo-
imi zachowaniami po spożyciu alkoholu. Przeciwko rodzicowi toczy się postępowanie 
karne z art. 207 kk. W toku jest sprawa o rozwód rodziców Karola. W dalszym ciągu 
rodzice mieszkają razem. Ojciec jest dominujący w rodzinie, matka podporządkowana, 
słaba. Ma wątpliwości, co do celowości prowadzenia postępowania karnego. Uważa, 
że syn nie poradzi sobie podczas przesłuchania, chce go przed tym obronić. Żałuje, że 
pod naciskiem psychologa, któremu opowiedziała o problemach rodzinnych, wniosła 
sprawę o rozwód. Od czasu postępowania rozwodowego ojciec stara się być dla syna 
łagodniejszy, atrakcyjniejszy. Karol czeka na przesłuchanie w postępowaniu karnym. 
Jest dzieckiem prawidłowo rozwiniętym intelektualnie, ale zdezorientowanym w sytu-
acji rodzinnej, lękowym, ma zaburzenia snu, często boli go głowa. W przedszkolu bywa 
agresywny w relacjach z innymi dziećmi. Na przesłuchanie ma przyjść z matką.

Przypadek 2
(dziecko w wieku wczesnoszkolnym)
Asia ma 9 lat, wychowuje się w pełnej, wielodzietnej rodzinie. Jest pokrzywdzona 
przestępstwem molestowania seksualnego przez trenera szkółki łyżwiarskiej, w której 
dziewczynka trenuje jazdę figurową. Wykorzystywanie seksualne trwało ok. dwóch lat. 
Sprawca wyróżniał dziewczynkę jako szczególnie uzdolnioną, nagradzał ją pochwałami, 
upominkami. Wykorzystywanie seksualne polegało na pobudzaniu łechtaczki dziecka, 
które przeżywało orgazm. Działo się to najczęściej w czasie pobytów na obozach tre-
ningowych i wyjazdach związanych z zawodami, w godzinach wieczornych, przed za-
śnięciem. Asia jest bardzo dobrą uczennicą, nie sprawia problemów wychowawczych. 
Masturbuje się przed snem, wstydzi się tego, ma w związku ze swoim problemem po-
czucie winy. Rodzice nie rozumieją, dlaczego córka nie powiedziała im wcześniej o mo-
lestowaniu (dowiedzieli się o zdarzeniach od rodziców innych dzieci), silnie reagują na 
jej masturbację. Mają obawy, że przesłuchanie może spowodować nasilenie problemu. 
Oboje chcą być przy Asi podczas przesłuchania. 
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Przypadek 3 
(dziecko w okresie adolescencji)
Magda ma 15 lat, wychowywana jest w niestabilnej sytuacji rodzinnej przez matkę 
zmieniającą partnerów, skoncentrowaną na osobistych problemach. Była wykorzy-
stywana seksualnie przez ojca, który nie mieszka z rodziną i od roku nie ma kontaktu  
z córką. Wykorzystywanie trwało od 4 r.ż. dziewczynki do czasu jej dojrzewania i wypro-
wadzenia się rodzica. Zmieniało formy, początkowo miało formę wspólnych „zabaw” 
połączonych z przekraczaniem intymnych części ciała dziecka, stymulacji seksualnej, 
stosunków seksualnych (w ostatnim okresie obawa małoletniej przed ciążą). Ujaw-
nienie nastąpiło w sytuacji awantury z matką, pod wpływem silnych emocji. Matka  
w dalszym ciągu ma wątpliwości co do prawdomówności córki, która sprawia poważne 
problemy wychowawcze: zaniedbanie obowiązków szkolnych, samookaleczenie, późne 
powroty do domu, eksperymentowanie ze środkami odurzającymi, spotkania ze star-
szymi kolegami, dorosłymi mężczyznami. Matka chciałaby być przy przesłuchaniu, żeby 
poznać prawdę.



24

Załącznik  3: plansza pomagająca dziecku w różnicowaniu prawdy i fałszu

Plansza zawiera wizerunek dwojga dzieci, z których jedno, wskazując na ten sam przed-
miot, prawidłowo go rozpoznaje i mówi prawdę, a drugie podaje informację niepraw-
dziwą. Przesłuchiwane dziecko ma odpowiedzieć, która z narysowanych postaci udziela 
zgodnych z prawdą odpowiedzi, a która mówi nieprawdę. Technika rysunkowa jest bez-
pieczna dla dziecka. Między innymi, dlatego, że nie wymaga przypisywania podawania 
nieprawdy osobie dorosłej. 

Kiedy ustalamy, że dziecko prawidłowo wskazuje postać na rysunku mówiącą prawdę, 
prosimy, aby ono również w czasie rozmowy z przesłuchującym zachowywało się w ten 
sam sposób. 

Przesłuchując małe dzieci, można rysunek pozostawić w zasięgu ich wzroku i w miarę 
potrzeby przypominać o obowiązku mówienia prawdy. Dla utrwalenia w dziecku obo-
wiązku mówienia prawdy można poprosić je o zamalowanie na planszy postaci praw-
domównego dziecka. Warto również wskazać dziecku, że kiedy nie będzie znało odpo-
wiedzi, to nie powinno jej zgadywać, ale przyznać się do swojej niewiedzy. Starszym 
dzieciom trzeba jasno przekazać tę informację. 
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Załącznik 4: techniki relaksacji

„Talizman”
To technika pozwalająca poradzić sobie z przykrymi myślami i emocjami w trudnych 
sytuacjach. Polega na zabraniu ze sobą przedmiotu, który jest szczególnie ważny, bo ma 
wyjątkową moc. Dodaje siły, uspokaja, powoduje, że czujemy się bezpieczniej.

Polecenie dla dziecka:

Do przesłuchania możesz się dodatkowo przygotować, zabierając ze sobą przedmiot, 
który jest dla ciebie ważny i który czujesz, że przynosi ci szczęście; może to być magicz-
ny koralik, kamyczek, muszelka lub pluszowa zabawka, do której można się przytulić  
w trudnym momencie. Przygotuj wybrany przedmiot poprzedniego dnia, w czasie skła-
dania zeznań postaraj się, aby był blisko ciebie. Trzymaj go w kieszeni lub w dłoni, pa-
miętaj, że on dodaje ci siły i wiary, że sobie poradzisz.

 Relaksacyjny oddech 
Kiedy w trudnych sytuacjach jesteśmy zdenerwowani, nasz mózg i nasze ciało potrze-
bują tlenu i możliwości pozbycia się z organizmu dwutlenku węgla. Sprzyja temu głębo-
kie oddychanie, które prowadzi do uczucia odprężenia, pozwala na lepszą pracę mózgu. 

Polecenie dla dziecka: 

Stań swobodnie lub wygodnie usiądź. Skoncentruj się na swoim oddechu. Weź nosem 
głęboki wdech. Poczuj, jak przy wdychaniu powietrza unoszą się do góry twoje ramio-
na, a brzuszek robi się zapadnięty. Przytrzymaj nabrane powietrze, licząc w myślach 
do trzech. Wydychaj powietrze przez usta, stopniowo, w trzech etapach. Poczuj, jak 
opadają ramiona, rozluźniają się mięśnie. Powtórz ten sposób nabierania i wydychania 
powietrza trzy razy.

Przyjemne obrazy
Sposobem na poradzenie sobie z trudnymi emocjami jest myślenie o bezpiecznym 
miejscu – takim, które się zna lub które można sobie wyobrazić, które kojarzy się  
z przyjemnymi przeżyciami.

Polecenie dla dziecka:

Usiądź lub stań wygodnie, pomyśl o miejscu, które jest dla ciebie bezpieczne, szczegól-
nie przyjemne. Może to być miejsce, które naprawdę istnieje lub które sobie wyobra-
zisz. Przez chwilę skoncentruj na nim swoją uwagę, połóż swoją dłoń na brzuchu i oddy-
chaj swobodnie. Pomyśl, że zawsze możesz w wyobraźni znaleźć się w tym przyjaznym 
miejscu. Poczuj, jak twoje ciało zaczyna się rozluźniać, bo ty czujesz się bezpiecznie.
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„Jest we mnie moc”
Osoby, przed którymi jest trudne zadanie do wykonania, obawiają się, że mogą sobie 
z nim nie poradzić. Mają negatywne myśli, np.: nie dam rady, nie potrafię odpowie-
dzieć na pytania, rozpłaczę się, wszystko mi się pomyli, zapomnę o czymś ważnym. 
Rozpoznanie negatywnych myśli jest pierwszym krokiem w kierunku poradzenia sobie 
z nimi. Następnym krokiem jest znalezienie myśli, które pomagają uwierzyć w swoje 
możliwości.

Polecenie dla dziecka:

Przypomnij sobie o czymś, co udało ci się zrealizować, a co wydawało się trudne. Po-
myśl: dałem radę, nie raz byłem w trudnych sytuacjach, składanie zeznań nie będzie 
łatwe, ale ja sobie poradzę. Jestem do tego przygotowany, więc sobie poradzę. Znam 
swoje prawa i mogę z nich korzystać (mogę powiedzieć, że czegoś nie wiem, nie rozu-
miem, nie potrafię opisać, mam obawy, czuję zdenerwowanie, potrzebuję przerwy). 
Wiem już dużo o przesłuchaniu i roli świadka, więc będzie mi łatwiej.

„Nie jestem sam”
Myślenie o osobach, które wspierają, pomagają, „trzymają kciuki”, pozwala poczuć się 
lepiej i bezpieczniej w nowych, trudnych sytuacjach. Nawet kiedy takiej osoby/osób 
nie ma w bezpośredniej bliskości lub nawet jest daleko. Świadomość troski z ich strony 
dodaje siły i pewności siebie, pozwala poczuć się bezpieczniej i swobodniej. 

Polecenie dla dziecka:

Pomyśl o osobach, które się o ciebie troszczą, wspierają cię, wierzą w ciebie i twoje 
możliwości. Możesz spróbować dzień przed przesłuchaniem wypisać ich imiona/imię 
na kartce i zabrać kartkę ze sobą. Pamiętaj, że bez względu na to, co się wydarzy, one 
zawsze będą z tobą. Nie jesteś sam.






