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Streszczenie 

Tematem niniejszej publikacji jest przesłuchanie świadka jako elementu procesu karnego. 

Tłumaczy ona zasady zawarte w przepisach, które odnoszą się do osoby powołanej  

w charakterze świadka, jak również przedstawia zakres działania organów ścigania względem 

takiej osoby. Praca składa się ze wstępu, części głównej, zakończenia oraz bibliografii. Część 

główna składa się z 5 rozdziałów.  

W pierwszym rozdziale wyjaśniamy status prawny świadka, poczynając od jego definicji, 

wymieniając jego prawa i obowiązki, wyjaśniając pojęcie poszczególnych ważnych terminów 

przesłuchania, przedstawiając sposób i formę wzywania świadków, wyszczególniając ich 

rodzaje, określając zasady stosowania kar porządkowych i ich wymiaru, a także ukazując 

szczegółowo konkretne prawa świadka i sytuacje ich stosowania oraz wyliczając obowiązki, 

jakie spoczywają na osobie przesłuchiwanej.  

Przedmiotem drugiego rozdziału jest ogólna charakterystyka przesłuchań, odnosząca się 

do czynności przygotowawczych względem przesłuchania, podając techniki metod 

wykorzystywanych w trakcie wykonywania czynności procesowych, wymieniając kolejne 

etapy przesłuchania, począwszy od czynności wstępnych, przez etap spontanicznych zeznań  

i etap zadawania pytań, kończąc na czynnościach końcowych, wraz ze szczegółowym opisem 

procedur towarzyszącym poszczególnym poziomom przesłuchania, a także ramowych 

kryteriach oceny wiarygodności świadka. 

W trzecim rozdziale autorki skupiają się na świadku małoletnim. Głównym celem rozdziału 

jest próba odpowiedzi na pytanie, czy ustawodawca polski w sposób rzetelny opracował 

przepisy prawa dotyczące zeznań małoletnich, z czym wiąże się czynność przesłuchania. 

Problematyka rozdziału skupia się również na definicji małoletniego.  

W rozdziale czwartym opisujemy okoliczności towarzyszących przesłuchaniu, takie jak 

miejsce, czas, czy też warunki, w jakich przesłuchiwany jest małoletni, a także opisuje etapy 

przesłuchania małoletniego. 

Przedmiotem piątego rozdziału jest przesłuchanie szczególnych kategorii świadków, przez  

co rozumie się specyficzne metody i prawa jakie obowiązują w przypadku przesłuchiwania 

osoby w podeszłym wieku, upośledzonej lub niepełnosprawnej, z immunitetem 

dyplomatycznym oraz konsularnym, a także o statusie świadka koronnego.  

W zakończeniu pracy dokonano podsumowania tematu, zwracając uwagę  

na najważniejsze i najbardziej problematyczne aspekty przesłuchania. Do przeprowadzenia 



  9 

 

niezbędnej analizy posłużono się obowiązującymi przepisami prawnymi oraz szeroką literaturą 

przedmiotu, wytycznymi, a także orzecznictwem sądowym. 
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Abstract 

A topic of this thesis is hearing a witness as part of the process. It explains the rules 

contained in the regulations that refers to a person appointed for a witness and presents the 

scope of law enforcement activities for such a person. The thesis consists of an introduction, 

main part, ending and bibliography. The main part consists of 5 chapters. 

The first chapter deals with the legal status of a witness, starting with a definitions 

connected with a witness, listing its rights and obligations, explaining the concept of individual 

important dates of the hearing, presenting the manner and form of summoning witnesses, 

specifying their types, defining the rules for the application of disciplinary punishments and 

their dimension, detailing specific the witness's rights and situations of their application, and 

listing the duties that lie with the person being interviewed. 

The subject of the second chapter is the general characteristics of the hearings, referring to 

the preparatory activities regarding the interrogation, giving the techniques used during the 

process, listing the subsequent stages of the interview, starting from the preliminary activities, 

the stage of spontaneous testimony and the stage of asking questions, ending with final actions, 

along with a detailed description of the procedures accompanying particular levels of the 

interview, as well as the framework criteria for assessing the credibility of the witness. 

The third chapter focuses on a juvenile witness. The main purpose of the chapter is to try 

to answer the question whether the Polish legislator has drafted the legal provisions regarding 

the testimonies of juvenile witnesses in a reliable manner, which involves the act of 

interrogation. The issue of the chapter also focuses on the definition of a juvenile witness. 

The fourth chapter describes the circumstances accompanying the interrogation, such as the 

place, time or conditions in which the juvenile witness is interrogated, and describes the stages 

of interrogation of a juvenile. 

The fifth chapter describes the interrogation of special categories of witnesses, which is 

understood as specific methods and laws that apply in the case of interrogating an elderly, 

handicapped or disabled person, with diplomatic and consular immunity, as well as the status 

of a crown witness. 

At the end of the work, the thesis was summarized, paying attention to the most important 

and the most problematic aspects of the witness's hearing. To carry out the necessary analysis, 

the applicable legal provisions and broad literature on the subject, guidelines as well as judicial 

decisions were used. 
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Wstęp 

Problem sprawiedliwego procesu oraz rzetelnej oceny dowodów nie jest zjawiskiem 

nowym. Już w starożytności toczyły się procesy, które miały prowadzić do dochodzenia 

prawdy za pomocą zgromadzonych dowodów i, w ostateczności, ukarania sprawcy.   

Obecnie, przesłuchanie świadka to jedna z najważniejszych czynności procesowych  

w procesie karnym. Prawidłowe jej przeprowadzenie ma ogromny wpływ na efektywne 

działanie organów ścigania oraz strategiczne znaczenie procesowe. Zważywszy na powyższe 

aspekty, domniemywa się, że podstawową umiejętnością niezbędną do prawidłowego 

wykonania czynności służbowych jest znajomość kwestii, które dotyczą utrwalania dowodów 

pochodzących z zeznań świadka. Zamiarem niniejszej pracy, w głównej mierze, jest 

kompleksowe zapoznanie z zasadami warunkującymi przesłuchanie świadka, ważnych 

zarówno dla organów ścigania i sprawiedliwości, jak i obywatela. Najistotniejszą kwestią dla 

sądów jest konstytucyjność przesłuchania i prawidłowy przebieg w świetle prawa, zaś 

przysługujące prawa oraz pełne rozumienie swoich obowiązków - dla obywateli. 

Funkcjonariusze publiczni skupiają się głównie na zapoznaniu się z przydatnymi 

umiejętnościami, które dotyczą wykonywania tejże czynności w zgodzie  

z regulacjami prawnymi, wyznaczonymi przez organy państwowe.  

Istotnym problemem, z którym zmierzyły się autorki, jest także czynność przesłuchania 

małoletniego świadka, która jednak różni się od przesłuchania świadka pełnoletniego.  

W związku z tym, problem powoływania małoletniego na świadka, a w konsekwencji 

dopuszczenia takiego dowodu, wciąż wymaga wielu badań, a idąc dalej, ciągłego kształtowania 

się przepisów prawa, które w sposób optymalny i kompleksowy zapewniłyby przeprowadzenie 

procedury przesłuchania w sposób bezpieczny dla dziecka, a zarazem skuteczny  

w pozyskiwaniu dowodów. Wyszczególniając, kolejnym celem niniejszej publikacji jest 

sprawdzenie, czy przepisy zapewniają w sposób prawidłowy odpowiednie warunki 

przesłuchania małoletniego, a także czy respektują jego podstawowe prawa i obowiązki.  

Przede wszystkim, rodzą się pytania, czy aby na pewno dołożono wszelkich starań żeby 

przepisy i reguły obowiązujące podczas przesłuchania dziecka nie są dla niego krzywdzące? 

Czy istnieje szansa na jednoznaczne określenie odpowiedniego wieku do powołania 

małoletniego na świadka? Czy zawsze organy stosują się do obowiązujących procedur? Czy 

możliwe jest stosowanie się tylko do nauk prawnych aby uzyskać uniwersalny instrument, 
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pozwalający na prawidłowe przesłuchanie małoletniego? A przede wszystkim, jak bardzo 

przesłuchanie małoletniego różni się od przesłuchania osoby dorosłej? 

Mimo istniejących wielu przepisów prawa, nowelizacji kodeksów, czy tworzeniu 

specjalistycznych poradników, zarówno dla organów prowadzących postępowanie, jak i dla 

rodziców dziecka-świadka, wydaje się, że wciąż brakuje usprawnienia oraz optymalizacji wielu 

narzędzi wykorzystywanych w trakcie procesu karnego, kiedy świadkiem w sprawie staje się 

małoletni. 

Rozwijanie wiedzy na temat pozyskiwania dowodów z zeznań świadków we wszystkich 

warstwach społecznych może wywołać pozytywne skutki w przyszłości, a mianowicie 

skutkować wyższym stopniem prawidłowości postępowania względem świadków oraz coraz 

to lepszemu spełnianiu obowiązków obywatelskich, a także zmniejszeniu stopnia wiktymizacji  

świadków. Obywatele współpracujący z organami ścigania przyczynić się mogą do 

zwiększenia ich skuteczności oraz orzecznictwa władzy sądowniczej, a tym samym do redukcji 

błędów występujących w postępowaniu karnym. Te wszystkie elementy składają się na 

poprawę bezpieczeństwa państwa w postaci zwiększenia wykrywalności.  

Perspektywa tematu miała wpływ na konstrukcję pracy, w której skład wchodzi 

streszczenie, wstęp, pięciorozdziałowa część główna, zakończenie oraz bibliografia.  

Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie do omawianego zagadnienia, wyjaśnienie 

podstawowych pojęć, w tym również wyjaśnienie, kim tak naprawdę jest świadek, zajmuje się 

również statusem świadka w polskim ustawodawstwie, w tym wskazuje jego prawa oraz 

obowiązki oraz wymienia kary porządkowe stosowane wobec świadka w przypadku 

niesubordynacji. 

Rozdział drugi poświęcony jest samej czynności przesłuchania, tj. opisuje sposoby 

przygotowania do przesłuchania, metody jego przeprowadzenia, w szeroki sposób opisuje 

etapy przesłuchania, a także wymienia wybrane sposoby oceny wiarygodności pozyskanych 

zeznań. 

Rozdział trzeci poświęcony jest problematyce przesłuchania małoletniego świadka, 

łączącego dorobek wielu nauk. Autorki pochylają się nad próbą zdefiniowania małoletniego,  

a co ważniejsze, nad wyznaczeniem odpowiedniego wieku, od jakiego małoletni mogą być 

powoływani na świadków. W rozdziale tym znajdują się także prawa i obowiązki małoletniego 

powołanego na świadka oraz procedury dotyczące jego przesłuchań, gdyż różnią się one od 

przepisów stosowanych wobec świadka dorosłego. 

Rozdział czwarty skupia się na czynności przesłuchania małoletniego, który został już 

powołany na świadka. Opisuje, zważywszy nie tylko na zagadnienia natury czysto prawnej, 
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jakie okoliczności powinny towarzyszyć takiemu przesłuchaniu, jakie osoby powinny się tą 

czynnością zajmować, w jakim pomieszczeniu i w jakich warunkach przesłuchanie powinno 

mieć miejsce, a także opisuje etapy przesłuchania – tym razem pod kątem małoletniego. 

Rozdział piąty wyszczególnia inne kategorie świadków. Są nimi między innymi osoby 

starsze, osoby posiadające immunitet, a także osoby o statusie świadka koronnego, którego nie 

sposób pominąć w badaniach zajmujących się czynnością przesłuchania i statusem świadka. 

W pracy uwzględniono przepisy prawne i prawa konstytucyjne oraz międzynarodowe,  

a także ich analizę, szeroko pojętą literaturę przedmiotu, ale także wykorzystano wewnętrzne 

zalecenia organów państwowych oraz organizacji wobec wykonywania czynności procesowej 

jaką jest przesłuchanie świadka - w tym celu posłużono się różnymi opracowaniami 

naukowymi, tak, aby rozszerzyć temat o inne problematyczne aspekty, nie ograniczając się 

jedynie do litery prawa, ale również psychologii czy pedagogiki.  

Interdyscyplinarny charakter danego zagadnienia wyklucza możliwość zawarcia w pracy 

wszystkich aspektów. Autorki wybrały najbardziej istotne według nich elementy oraz wierzą, 

że ich praca zainspiruje innych do dalszych badań nad nowelizacjami prawa i organizacją 

prawidłowych warunków sprzyjających uzyskaniu jak najbardziej wartościowych zeznań  

w procesie.  
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Introduction 

The problem of a fair trial and a fair assessment of evidence is not a new phenomenon. 

Already in the antiquity, there were trials that would lead to the pursuit of truth by means of 

collected evidence and, as a last resort, punishment of the perpetrator. 

Currently, interrogation a witness is one of the most important procedural activities in  

a criminal trial. Its proper implementation has a huge impact on the effective operation of law 

enforcement agencies and has a strategic procedural significance. Given the above aspects, it is 

presumed that the basic skill necessary for the proper performance of official duties by police 

officers is knowledge of issues that relate to the recording of evidence from the testimony of  

a witness. The intention of this thesis is, to a large extent, to acquaint with the rules that 

condition the interrogation of a witness, important for law enforcement and justice as well as 

the citizen. The most important issue for courts is the constitutionality of the interrogation and 

the correct course in the light of law, and the rights vested in and the full understanding of their 

obligations to citizens. Public officials mainly focus on learning useful skills that are relevant 

to the performance of this activity in accordance with legal regulations set by state authorities. 

An important problem faced by the authors is the act of interrogating a minor witness, 

which, however, differs from the interrogation of an "ordinary" witness. 

Therefore, the problem of appointing a juvenile as a witness, and in consequence admitting 

such proof, still requires a lot of research, and further, continuous development of the law, 

which would ensure optimal and comprehensive procedure for the interrogation in a safe way 

for the child, and at the same time effective in obtaining evidence. Specifying, the next objective 

of this thesis is to check whether the provisions properly ensure the appropriate conditions for 

interrogation a juvenile, and whether or not to respect his basic rights and obligations. 

First of all, the questions arise, is it sure that every effort will be made to ensure that the 

regulations and rules that are in force during the interrogation of the child are not harmful to 

him? Is there a chance to unequivocally determine the appropriate age to appoint a juvenile as 

a witness? Do state authorities always comply with applicable procedures? Is it possible to 

apply only to legal sciences in order to obtain a universal instrument allowing for the proper 

interrogation of a juvenile? And above all, how much the interrogation of a juvenile differs 

from that of an adult? 

In spite of numerous legal provisions, codex revisions, and the creation of specialized 

guides, both for the authorities conducting the proceedings and for the partents of juvenile 
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witness, it seems that there is still a lack of improvement and optimization of many tools used 

during the criminal trial, when a juvenile becomes a witness. 

Developing knowledge about obtaining evidence from witnesses in all social strata may 

have positive effects in the future, namely a higher degree of correctness of policemen's 

behavior towards witnesses and increasingly better fulfillment of civic duties, as well as  

a reduction in witness victimization. Citizens cooperating with law enforcement agencies may 

contribute to their effectiveness and judicial decisions, and thus to the reduction of errors in 

criminal proceedings. All these elements contribute to improving the security of the state in the 

form of increased detection. 

The subject's perspective influenced the construction of the work, which includes  

a summary, introduction, five-part main part, ending and bibliography. 

The first chapter is an introduction to the discussed issue, contains definitions connected 

with a witness, an explanation of the basic concepts, deals with the status of a witness in Polish 

legislation, of course indicates its rights and obligations and lists the procedural penalties 

applied to the witness in the case of insubordination. 

The second chapter is devoted to the interrogation activities, i.e. it describes the methods 

of preparing for the interview, the method of its conducting, describes the stages of the 

interview in a wide way, and lists selected ways of assessing the credibility of the obtained 

testimonies. 

The third chapter is devoted to the issue of interrogation of a juvenile witness, combining 

the field of many sciences. The authors are leaning over the attempt to define a juvenile, and 

more importantly, to determine the appropriate age at which juveniles can be appointed as 

witnesses. This chapter also includes the rights and obligations of a juvenile appointed as  

a witness and procedures regarding his interrogation, as they differ from the rules applied to an 

adult witness. 

The fourth chapter focuses on the interrogation of a juvenile who has already been called  

a witness. He describes, combining many sciences, what circumstances should accompany such 

interrogation, what persons should deal with this task, in what room and in what conditions the 

interrogation should take place, and describes the stages of the interrogation - this time for  

a juvenile witness. 

The fifth chapter lists other categories of witnesses. They include the elderly, people with 

immunity, as well as people with the status of a crown witness, who can not be omitted in the 

research on the interrogation and witness status. 
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The thesis includes legal provisions and constitutional and international laws, as well as 

their analysis, broadly understood subject literature, but also internal recommendations of state 

organs and organizations to perform procedural acts such as interrogation a witness - for this 

purpose various scientific reports were used, to extend the topic to other problematic aspects, 

not limited to the legal letter, but also psychology or pedagogy. 

The interdisciplinary nature of a given subject excludes the possibility of including all 

aspects in the thesis. The authors chose the most important elements according to them and 

believe that their work will inspire others to further research on the amendment of the law and 

the organization of correct conditions conducive to obtaining the most valuable testimonies in 

the process. 
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I Status świadka w polskim ustawodawstwie  

1.1 Pojęcie świadka 

Polski ustawodawca nie utworzył legalnej definicji obowiązującej w polskim systemie 

prawnym. Wielki Słownik Języka Polskiego definiuje pojęcie „świadka”  jako: 

1. Osobę, która została powołana przez sąd w celu złożenia zeznań bądź udzielenia 

wyjaśnień dotyczącej danej sprawy;  

2. Osobę będącą przy jakimś wydarzeniu, która może opowiedzieć coś o zaistniałym 

fakcie1. 

Pomimo postępu i rozwoju nauk wspierających dostarczanie innych dowodów - zeznania 

świadków (które są zaliczane do tzw. dowodów osobowych), nadal odgrywają istotną rolę  

w badaniu motywów, rekonstrukcji wydarzeń czy określania ważnych faktów  

dla rozstrzygnięcia sprawy. Obiektem zainteresowania, jak i również badań, w dziedzinie 

psychologii sądowej są różnorodne uwarunkowania zeznań. Poprzez różne doktryny  

i poglądy następuje uściślenie pojęcia jakim jest zeznanie świadka2. Według T. Grzegorczyka 

świadek to uczestnik postępowania, który dostarcza środek dowodowy w postaci zeznań.  

W jego opinii, na gruncie k.p.k., pojęcie świadka ma dwojakie znacznie:  

1) W znaczeniu faktycznym - świadek zdarzenia przestępczego;  

2) W znaczeniu procesowym - osoba wezwana do postępowania w charakterze 

świadka3. 

V. Kwiatkowska-Darul spostrzega, że przepisy procedury karnej nie dysponują żadną 

definicją świadka lecz można utworzyć ją na podstawie brzmienia art. 177 § 1 k.p.k. Wedle 

tego przepisu można stwierdzić, że świadkiem jest każda osoba powołana w tym charakterze, 

która ma obowiązek stawienia się w konkretnym miejscu i złożenia zeznań4. Słusznie też 

zauważył K. Marszał, iż świadkiem jest też ta osoba, która nie została wezwana przez organ 

procesowy, lecz sama stawiła się przed nim w celu złożenia zeznań5. 

 
1 PAN, Wielki Słownik Języka Polskiego, [dostęp online:] 

http://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=20043&ind=0&w_szukaj=%C5%9Bwiadek,[data dostępu:] 1.03.2019. 
2 S. Waltoś, Świadek w procesie sądowym, Warszawa 1985, s. 53. 
3 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2005, s. 453. 
4 V. Kwiatkowska-Darul, Przesłuchanie dziecka w polskiej procedurze karnej – rozważania na podstawie art. 

185a i 185b k.p.k., [dostęp online:] http://docplayer.pl/9429649-Przesluchanie-dziecka-w-polskiej-procedurze-

karnej-rozwazania-na-podstawie-art-185a-i-185b-k-p-k.html, [data dostępu:] 16.04.2018. 
5 A. Antoniak-Dróżdż, Przesłuchanie dziecka w procesie karnym – uwagi praktyczne, Prokuratura i Prawo 2006, 

nr 6, [dostęp online:] http://www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/prokuratura/pdf/2006/06/4antoniak.pdf,  

[data dostępu:] 16.04.2018. 



  18 

 

Akt wezwania osoby w charakterze świadka wydany przez uprawniony do tego organ 

procesowy daje tej osobie gwarancje tego statusu. Otrzymuje go ona bez względu na posiadaną 

wiedzę na temat zdarzenia, czy też treść jej zeznań. W związku z tym, w Polsce świadkiem 

może być każdy, bezwzględnie od płci, wieku, posiadanego statusu społecznego, poglądów czy 

religii, bez względu na jej stan psychiczny czy też zdrowotny. Należy tutaj zaznaczyć, że: 

świadek składa zeznania; podejrzany – wyjaśnienia, a biegły - wydaje opinię6. 

Podsumowując próbę zdefiniowania pojęcia świadka, można stwierdzić, że jest to osobowe 

źródło dowodowe, którego zadaniem jest dostarczenie środka dowodowego w postaci zeznań.  

Według nauk prawnych, można rozróżnić termin świadka w rozumieniu faktycznym jak  

i procesowym7. B. Waszkiewicz i M. Śrubka stwierdzili: „W znaczeniu faktycznym świadkiem 

jest osoba fizyczna posiadająca informacje o okolicznościach i faktach istotnych w danej 

sprawie. Świadkiem w znaczeniu procesowym jest osoba fizyczna, która w postępowaniu 

przeciwko innej osobie została wezwana przez uprawniony organ procesowy do złożenia zeznań  

w charakterze świadka.8” Nauki prawne wyróżniają w procesie karnym pojęcie tzw. „świadka 

przybranego”. Jest to osoba, którą się wzywa do obecności przy czynnościach prawnych. Jeśli 

zaistnieje taka potrzeba, możliwe jest przesłuchanie takiej osoby w zakresie okoliczności 

przebiegu i wyników czynności, przy których była obecna9. 

Istnieją zatem dwie główne kategorie świadków:  

1) świadek dowodowy, 

2) świadek przybrany10. 

W problematyce procesu karnego możemy dokonać klasyfikacji świadków ze względu na:  

1) charakter spostrzeżeń świadka:  

a) świadek naoczny - ex visu,  

b) świadek ze słyszenia - ex auditu;  

2) treść zeznań:  

a) świadek obciążający  

b) świadek nieobciążający (wezwany przez obronę);  

 

 

 
6 E. Gruza, Pojęcie świadka w procesie karnym, Problemy Kryminalistyki 2002, nr 235, s. 5. 
7 M. Śrubka, Przesłuchanie świadka w procesie karnym, Legionowo 2013, s. 2. 
8 M. Śrubka, B. Waszkiewicz, Świadek wykroczenia, Legionowo 2014, s. 7. 
9 J. Kudrelek, I. Wojciechowska, Postępowanie przygotowawcze. Wybrane zagadnienia, orzecznictwo, przykłady, 

Szczytno 2008, s. 9. 
10 M. Śrubka, Przesłuchanie..., Op. cit., s. 7. 
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3) wiek świadka:  

a) pełnoletni,  

b) małoletni do 15. roku życia,  

c) małoletni po ukończeniu 15 lat; 

4) połączenie ról procesowych:  

a) świadek pokrzywdzony,  

b) świadek koronny,  

c) świadek będący osobą, która przeprowadzała wywiad środowiskowy - z art. 216  

k.p.k.; 

5) ochronę świadka:  

a) świadek incognito (anonimowy) 

b) świadek koronny11.  

Każda jednostka ludzka może zostać świadkiem w procesie karnym. Nie musi spełniać ona 

żadnego kryterium. Możliwe jest jednoczesne łączenie innych procesowych funkcji, 

np.: pokrzywdzony ze świadkiem. Oczywiste jest, że pokrzywdzony wyraża zainteresowanie 

wynikami postępowania lecz nie dyskredytuje to jego zeznań. Jednak przesłuchany podejrzany 

– oskarżony, nie może występować jako świadek w sprawie, która go dotyczy12. 

Jeżeli zaistnieje sytuacja, że z informacji o przestępstwie nie wynika jasno, kto był 

świadkiem określonego zdarzenia, podejmuje się wtedy wszelkie kroki mające na celu ustalenie 

potencjalnych świadków13.  Dokonując ujawnienia świadków, należy sugerować się pewnym 

kryteriami:  

1) Kryterium zamieszkania i pobytu - oparte na domniemaniu, że osoba zamieszkująca  

lub przebywająca w pobliżu miejsca przestępstwa, może dysponować istotnymi 

informacjami o okolicznościach względem sprawcy;  

2) Kryterium więzi towarzyskiej - dotyczy to relacji, jaka łączyła lub nadal łączy daną 

osobę z podejrzanym lub pokrzywdzonym. „Więź towarzyska” jest tu rozumiana jako 

stosunek, dający możliwość wywnioskowania, że jedna osoba ma wiedzę  

na temat faktów z życia drugiej osoby;  

3) Kryterium zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji - poprzez wykonywanie 

określonej funkcji lub stanowiska w pracy, instytucji, przedsiębiorstwie, organizacji, 

 
11 K. Dudka, H. Paluszkiewicz, Postępowanie karne, Warszawa 2016, s. 148. 
12 I. Dziugieł, Postępowanie przygotowawcze w zarysie, Szczytno 2005, s. 12. 
13 W. Radecki, S. Ziarczyk, Przesłuchanie świadka jako jedna z podstawowych czynności procesowych  

w postępowaniu karnym, Legionowo 2002, s. 20. 
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urzędzie etc., informacje od tej osoby mogą być istotne dla sprawy. Czasami 

realizowanie danej funkcji lub zajmowanie danego stanowiska może spowodować 

wyłonieniu się istotnych okoliczności dla sprawy; 

4) Świadek z otoczenia - za pośrednictwem social mediów Policja zwraca się  

do faktycznych świadków danego wydarzenia, w celu zgłoszenia się i złożenia zeznań  

o okolicznościach danej sprawy14. 

  

1.2 Wezwanie świadka w procesie  

Wezwaniem jest określany nakaz stawienia się w wyznaczonym miejscu i czasie.  

Jest on wydawany przez organ procesowy. Adresatem jest osoba zobowiązana  

do złożenia zeznań. Przedmiotem tych zeznań jest wszystko to, co ma istotne znaczenie dla 

sprawy i jednocześnie zostało zapamiętane przez zeznającego15. Otrzymując takie wezwanie, 

jednocześnie nakładany jest obowiązek stawiennictwa w wyznaczonym miejscu,  

a niespełnienie go może poskutkować nałożeniem kary porządkowej na taką osobę16. Adresat 

otrzymuje wezwanie w formie listownej, za potwierdzeniem odbioru. Musi on potwierdzić 

odbiór swoim czytelnym podpisem na zwrotnym pokwitowaniu, który zawiera imię i nazwisko 

oraz datę. Dostarczaniem zajmuje się najczęściej Poczta Polska lub inny podmiot uprawniony 

do dostarczania korespondencji. Gdy nastanie taka konieczność, dostarczyć wezwanie może 

również policjant17. 

Co do zasady, wezwanie jest wręczane osobiście. Jednak gdy adresata nie ma tymczasowo  

w miejscu zameldowania, wezwanie może odebrać dorosły mieszkaniec. W sytuacji, gdy nie 

ma i tej osoby, dokument wręcza się dozorcy, administracji domu lub też sołtysowi, pod 

warunkiem, iż zadeklarują osobiste wręczenie pisma adresatowi. Wezwanie można doręczyć 

również pełnomocnikowi świadka, na tym jednak spoczywa obowiązek poinformowania 

świadka o wezwaniu18. Wezwania, które są skierowane do żołnierzy bądź funkcjonariuszy 

Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego można dostarczyć poprzez pośrednictwo ich 

przełożonych. Jeżeli wezwanie dotyczy żołnierzy pełniących wojskową służbę zasadniczą, to 

 
14 M. Śrubka, Przesłuchanie..., Op. cit., s. 7. 
15 M. Pieńkowska, S. Pikulski, Składanie fałszywych zeznań w polskim prawie karnym [w:] Granice kryminalizacji 

i penalizacji, Olsztyn 2013, s. 366. 
16 J. Kudrelek, I. Wojciechowska, Postępowanie… Op. cit., s. 15. 
17 M. Śrubka, Przesłuchanie..., Op. cit., s. 8. 
18 Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 8 maja 2014, VIII Pz 26/14 
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jest ono przekazywane do właściwego dowódcy jednostki wojskowej, gdzie jest pełniona 

służba żołnierza, mając na celu doręczenie wezwania i zarządzenie stawienie się właściwie do 

jego treści19. 

W przypadku, gdy adresat odmówi przyjęcia lub podpisania pokwitowania, czy też 

niemożności uczynienia tego (np. wywołany przez chorobę, niedowład ręki) - uznaje się, że 

pismo zostało doręczone. W takiej sytuacji doręczyciel musi sporządzić odpowiednią 

wzmiankę na pokwitowaniu zwrotnym, datę takiej adnotacji uznaje się za datę dostarczenia 

pisma. W przypadku niemożności podpisania potwierdzenia - pismo zostawia się adresatowi,  

a gdy wezwanie nie zostało przyjęte - zostaje zwrócone do organu procesowego z wcześniej 

wspomnianą wzmianką20. 

W pilnych i nagłych sytuacjach, gdy zaistnieje potrzeba natychmiastowego przesłuchania, 

można wzywać świadków telefonicznie lub w inny sposób, stosowny do okoliczności,  

przy pozostawieniu w aktach odpisu nadanego komunikatu (wraz z podpisem organu 

nadającego). Notatka urzędowa wydana przez funkcjonariusza może być formą 

udokumentowania takiego sposobu wezwania świadka. Do dostarczenia dokumentu można 

użyć także telefaksu lub poczty elektronicznej; przy takich sposobach potwierdzeniem 

doręczenia jest właściwy dokument o transmisji danych (np. bilingi)21. 

Na podstawie brzmienia artykułu 138 k.p.k. adresat, który przebywa za granicą, jest 

zobligowany do wskazania innej osoby uprawnionej do odebrania korespondencji w jego 

imieniu. W sytuacji niewywiązania się z tego obowiązku, ustawodawca uznaje, że pismo 

zostaje dostarczone w chwili wysłania go pod ostatni znany adres; przy braku takiej informacji 

- poprzez załączenie go do akt sprawy22. 

Gdy zaistnieją okoliczności, które spowodują trwałe przeszkody w stawiennictwie 

świadka, ustawodawca przewidział możliwość przesłuchania w miejscu jego pobytu.  

Artykuł 117 § 2a k.p.k. reguluje konieczność usprawiedliwienia nieobecności świadka podczas 

czynności procesowych23. Według przepisów zawartych w rozdziale III ustawy z dnia  

15 czerwca 2007 o lekarzu sądowym24, bada i wydaje zaświadczenia uczestnikom 

postępowania ten lekarz sądowy, który znajduje się na wykazie lekarzy sądowych na terenie 

 
19W. Radecki, S. Ziarczyk, Przesłuchanie..., Op. cit., s. 20. 
20 R. Idzikowski, Instytucja świadka w procesie karnym, Legionowo 2017, s. 9. 
21 M. Śrubka, Przesłuchanie..., Op. cit., s. 8. 
22 M. Kurowski, Art. 138, [w:] Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany,  

(red.) D. Świecki, System Informacji Prawnej LEX, 2018. 
23 M. Kurowski, Art. 117, [w:] Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany,  

(red.) D. Świecki, System Informacji Prawnej LEX, 2018. 
24 Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym, Dz.U. 2007 nr 123 poz 849 z późn. zm. 
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danego sądu okręgowego i który jest właściwy dla miejsca pobytu świadka (uczestnika 

postępowania)25. 

 

1.3 Prawa i obowiązki świadka  

1.3.1 Prawo do odmowy złożenia zeznań - art. 182 k.p.k.  

Osoba będąca świadkiem zdarzenia jest zobowiązana do złożenia zeznań w tej sprawie. 

Jednakże odstępstwem od tej zasady jest właśnie art. 182 k.p.k., w myśl którego prawo  

do odmowy złożenia zeznań przysługuje osobie najbliższej względem oskarżonego  

(art. 182 § 1 k.p.k.) oraz osobie świadka, względem którego toczy się postępowanie  

o współudział w przestępstwie, którego dotyczy postępowanie (art. 182 § 3  k.p.k.)26. 

W art. 115 § 11 k.k. jest zawarta ustawowa definicja osoby najbliższej. Z brzmienia tego 

przepisu wnika, że osobą najbliższą jest:  

1. małżonek, 

2. krewni w linii prostej: 

a) wstępni - rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.,  

b) zstępni - dzieci, wnuki, prawnuki itd.,  

3. krewni w linii bocznej - rodzeństwo, w tym przyrodnie rodzeństwo,  

4. powinowaci w linii prostej:  

a) wstępni - ojczym (mąż matki, babki, prababki itd.) oraz macocha (żona ojca, 

dziadka, pradziadka), 

b) zstępni - małżonkowie własnych dzieci, wnuków, prawnuków itd. oraz dzieci 

małżonka,  

5. powinowaci w linii bocznej:  

a) rodzeństwo małżonka, 

b) mąż siostry, żona brata, 

6. przyspasabiający i jego małżonek lub przysposobiony i jego małżonek,  

7. osoba pozostająca we wspólnym pożyciu27.  

 
25 K. Flaga-Gieruszyńska, A.  Klich, Ustawa o lekarzu sądowym. Komentarz, opublikowano: LexisNexis 2013. 
26 M. Kurowski, Art. 182, [w:] Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany,  

(red.) D. Świecki, System Informacji Prawnej LEX, 2018. 
27 J. Łupiński, Społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie, Prokuratura i Prawo, 2009, nr 1, s. 129.  
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Prawo do odmowy składania zeznań przysługuje nawet po ustaniu małżeństwa, czy  

przysposobienia (art. 182 § 2  k.p.k.) lecz nie dotyczy byłego konkubenta czy konkubiny28.   

W sprawach wielopodmiotowych, świadek ma prawo skorzystania z odmowy zeznawania tylko 

i wyłącznie do tego podejrzanego względem, którym jest osobą najbliższą29.  

Do czasu pierwszego przesłuchania w postępowaniu jurysdykcyjnym, świadek może 

skorzystać z prawa odmowy złożenia zeznań. Osoba występująca w postępowaniu  

w charakterze świadka powinna zatem zostać poinformowana o prawie do odmowy zeznań oraz 

wiążących terminów. Świadek powinien też zostać poinformowany, że jego zeznania nie będą 

miały wpływu ani znaczenia, nie będą dalej wykorzystywane procesowo w razie późniejszego 

skorzystania ze swojego prawa (lecz przed wyznaczonym terminem). Jak uznał Sąd Okręgowy 

w Zamościu, uprzednie zeznania osoby korzystającej z prawa do odmowy zeznań nie mogą 

służyć za dowód ani zostać "odtworzone"30. W sytuacji, gdy świadek nie chce skorzystać  

z przysługującemu mu powyższego prawa, powinien zostać poinformowany o treści  

art. 233 § 1 k.k. (odpowiedzialność za złożenie fałszywych zeznań) oraz o treści  

art. 183 § 1  k.p.k. Skorzystanie z prawa odmowy złożenia zeznań występuje w formie 

oświadczenia ustnego bądź pisemnego i jest umieszczane w protokole31. 

Gdy świadek jednak odmówi składania zeznań w późniejszym etapie, a uprzednie zeznania 

były niezgodne z prawdą, nie ma to wpływu na byt przestępstwa; złożenie fałszywych zeznań 

pozostaje czynnością sprawczą32. 

 

1.3.2   Prawo uchylenia się od odpowiedzi na niektóre pytania - art. 183 § 1  k.p.k.  

Osoba zeznająca ma prawo skorzystania z prawa uchylenia się od odpowiedzi na pytanie 

w sytuacji, gdy udzielając odpowiedzi na pytania naraża siebie lub swoich najbliższych  

na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Ustawodawca wprowadzając 

ten przepis w głównej mierze kierował się dobrem interesów świadków. Osoba korzystająca  

z tego prawa nie jest zobowiązana do wytłumaczenia się, dlaczego uchyla się  

od udzielania odpowiedzi. Świadek, który został przymuszony do odpowiedzi i tym samym 

 
28 K. Boratyńska, Art. 182 K.P.K., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, (red.) A. Sakowicz, Warszawa 

2018, opublikowano: Legalis C.H. BECK. 
29 M. Śrubka, Przesłuchanie..., op. cit., s. 10. 
30 Uzasadnienie Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 30 maja 2018, II Ka 101/18 
31 M. Kurowski, Art. 182, [w:] Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany,  

(red.) D. Świecki, System Informacji Prawnej LEX, 2018. 
32 Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 lutego 2014, IV Ka 73/14 
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fałszywie zeznawał, a nie został wcześniej pouczony o swoim prawie, nie może zostać 

pociągnięty do odpowiedzialności karnej (art. 233 k.k.)33.  

 

1.3.3 Prawo do przesłuchania z wyłączeniem jawności - art. 183 § 2  k.p.k.  

W sytuacji, gdy treść zeznań mogłaby narazić na hańbę osobę zeznającą lub jego najbliższą 

rodzinę, można dokonać przesłuchania tejże osoby z wyłączeniem jawności34. Przy czym 

należy rozumieć „hańbę” w potocznym słowa znaczeniu jako „ujmę, niesławę, wstyd, przy 

ujawnieniu uwłaczających faktów dla opinii społecznej35”. Świadek może skorzystać  

z tego prawa tylko w postępowaniu sądowym przy rozprawie jawnej, może zgłosić swoje 

żądanie przed lub w trakcie przesłuchania. Decyzję o wyłączeniu jawności 

podejmuje sąd, przy czym zażalenie na decyzję odmowną nie przysługuje36. 

 

1.3.4 Prawo żądania zwolnienia od złożenia zeznań lub odpowiedzi na pytanie 

osoby pozostającej w szczególnie bliskim stosunku osobistym - art. 185 k.p.k.  

Przepis z art. 185 k.p.k., czyli prawo żądania zwolnienia od złożenia zeznań lub odpowiedzi 

na pytanie osoby pozostającej w szczególnie bliskim stosunku osobistym, powstał dla osób, 

które nie chcą zeznawać lub odpowiadać na pytania odnośnie osoby najbliżej lecz nie 

wypełniają przesłanek do zastosowania art. 182 k.p.k. Dzieje się to na wniosek osoby 

zainteresowanej, którą łączy stosunek bliski z oskarżonym. Jak określa ustawodawca, ma to 

być „szczególnie bliski stosunek osobisty”. Tym samym, muszą to być inne więzi aniżeli 

wynikające z 115 § 11 k.k., ale tak samo silne emocjonalnie. Zasadniczo stosuje się ten przepis 

do osób pozostających ze sobą w narzeczeństwie, we współżyciu osób tej samej płci lub  

w powinowactwie z konkubentem lub konkubiną oskarżonego37. Jak napisała A. Baj, celem 

tego przepisu jest „uchronienie świadka przed rozterkami jakie zwykle towarzyszą składaniu 

zeznań przeciwko osobie najbliższej”38, czyli skupienie się głównie na ochronie świadka, a nie 

oskarżonego.  

 
33 L. K. Paprzycki, Art. 183, [w:] Komentarz aktualizowany do art. 1-424 Kodeksu postępowania karnego,  

(red.) L. K. Paprzycki, System Informacji Prawnej LEX, 2015. 
34 K. Boratyńska, Art. 183 K.P.K., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, (red.) A. Sakowicz, Warszawa 

2018, opublikowano: Legalis C.H. BECK. 
35 R. A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego, Warszawa 2003, s. 831. 
36 K. Boratyńska, Art. 183 K.P.K., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, (red.) A. Sakowicz, Warszawa 

2018, opublikowano: Legalis C.H. BECK. 
37 R. A. Stefański, Zwolnienie świadka od złożenia zeznań, Prokuratura i Prawo, 2003, nr 1, s. 145-146. 
38 A. Baj, Wybrane zagadnienia przepisu art. 185 k.p.k., Prokurator, 2010, nr 3, s. 45.  
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Osoba starająca się o skorzystanie z tego przepisu musi złożyć wniosek nie później niż do 

rozpoczęcia pierwszego zeznania na rozprawie sądowej w pierwszej instancji, 

uprawdopodobniając relację między sobą a oskarżonym. Decyzja o ewentualnym zwolnieniu 

zależy od prowadzącego czynności w danym stadium postępowania39. 

 

1.3.5 Prawo do swobody wypowiedzi - art. 171  k.p.k.  

Osoba prowadząca przesłuchanie powinna dać świadkowi możliwość swobodnego 

wypowiadania się w ramach zeznawania o danym wydarzeniu, a dopiero później  

jest uprawniona do zadawania świadkowi pytań, które zmierzają do uzupełnienia, wyjaśnienia, 

czy też kontroli wypowiedzi. Pytania, które mogą sugerować osobie zeznającej treść 

odpowiedzi, są zakazane. Zabronione jest również stosowanie przymusu, bezprawnej groźby, 

hipnozy, środków chemicznych lub technicznych (wpływające na psychikę  

lub podświadomość człowieka) w celu wpłynięcia lub kontroli wypowiedzi osoby 

przesłuchiwanej. W postępowaniu karnym nie mogą być dowodami te zeznania, które były 

składane w warunkach pozbawionych cech swobodnej wypowiedzi40. 

 

1.3.6 Prawo do wzmożonej ochrony świadka - art. 245 k.k. 

Prawo do wzmożonej ochrony świadka chroni przed wpływaniem na niego bezprawną 

groźbą lub użyciem przemocy w celu zmienienia treści zeznania lub wykonywania przez niego 

obowiązków procesowych lub też przed zemstą za składanie zeznań. W sytuacji zaistnienia 

przesłanek do zainicjowania wzmożonej ochrony świadka, organ prowadzący przesłuchanie 

powinien przedsięwziąć wszelkie działania, które wyeliminują negatywne konsekwencje  

dla świadka41.  

Formą ochrony świadka może być: 

- stały pobyt i ochrona dokonywana przez funkcjonariuszy Policji,  

- czasowy pobyt i ochrona dokonywana przez funkcjonariuszy Policji,  

- czasowa obserwacja osoby chronionej oraz miejsca jej przebywania,  

- wyznaczeniu bezpiecznych miejsc osobie chronionej,  

- wyznaczeniu bezpiecznych pór i sposobów przemieszczania się, 

 
39 K. Boratyńska, Art. 185 K.P.K., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, (red.) A. Sakowicz, Warszawa 

2018, opublikowano: Legalis C.H. BECK. 
40 M. Śrubka, Przesłuchanie..., Op. cit., s. 11. 
41 R. Idzikowski, Instytucja..., Op. cit., s. 13. 
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- wyznaczeniu warunków, zakresu i sposobu komunikacji z innymi osobami42. 

 

1.3.7 Prawo do anonimizacji  danych - art. 148(a) k.p.k.  

Ustawodawca wprowadził zakaz zamieszczania w protokołach z czynności z udziałem 

pokrzywdzonego i świadka danych o miejscu zamieszkania, czy też miejsca pracy. 

Podstawowym celem tego prawa jest zagwarantowanie ochrony prawa do prywatności. Dane 

te zostają umieszczone w załączniku do protokołu. Istnieją jednak 3 odstępstwa  

od anonimizacji miejsca zatrudnienia:  

1) świadek to funkcjonariusz publiczny;  

2) świadek składa zeznania w związku z pełnioną funkcją; 

3) kiedy ujawnienie tych danych w protokole nie powoduje negatywnych skutków.  

Utajnienie miejsca zamieszkania i miejsca pracy są elementami anonimizacji, stanowią jej 

część formalną. Istnieje również anonimizacja w zakresie merytorycznym, co wynika  

z zestawienia art. 148 § 1 i 2 k.p.k. oraz art. 191 § 1b  k.p.k. Stosuje się ją w takich 

okolicznościach, jak zagrożenie życia, zdrowia lub wolności świadka bądź jego najbliższych. 

Anonimizacja w tym zakresie polega na utajnieniu wszystkich cech, które pozwoliłyby na 

identyfikację danych objętych ochroną. Materiały utajnione w zakresie merytorycznym 

również przechowuje się w załącznikach43. 

 

1.3.8 Prawo do zachowania w tajemnicy danych świadka (świadek anonimowy, 

świadek incognito) - art. 184  k.p.k.  

W przypadku zajścia uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa dla wolności, życia, 

zdrowia lub mienia w znacznych rozmiarach, dotyczących świadka lub najbliższych dla niego 

osób, sąd (w postępowaniu przygotowawczym - prokurator), może wydać postanowienie  

z decyzją o utajnieniu danych osobowych. W takiej sytuacji, dalsze postępowanie toczy się bez 

udziału stron i objęte jest klauzulą „tajne” bądź „ściśle tajne”. Organ decyzyjny nie może wydać 

takiego postanowienia bez zgody samej osoby zainteresowanej.  

 
42 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 21). 
43 M. Kurowski, Art. 148(a), [w:] Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany,  

(red.) D. Świecki, System Informacji Prawnej LEX, 2018. 
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Prawo wglądu do utajnionych danych osobowych posiada tylko sąd i prokurator,  a tylko 

w wyjątkowych sytuacjach - funkcjonariusz Policji. Oskarżonemu i jego obrońcy protokoły 

przesłuchań są udostępniane tak, żeby nie zostały ujawnione dane44.  

Świadek anonimowy może być przesłuchiwany przez prokuratora (w postępowaniu 

przygotowawczym) bądź sąd, który może zlecić realizację tej czynności innemu sędziemu 

wyznaczonemu ze składu sędziowskiego. Podczas przesłuchania mogą być obecni również 

prokurator, jak i oskarżony wraz ze swoim obrońcą. Podejrzany, który jest już pozbawiony 

wolności, jest obecny przy wykonywaniu tych czynności tylko w sytuacji, gdy sąd zadecyduje, 

że jest to konieczne.  

W protokole z przesłuchania świadka za pomocą urządzeń technicznych pozwalających na 

wykonanie tej czynności na odległość, jest wymagane wskazanie imion, nazwisk, specjalności 

i wykonywanej czynności specjalistów, którzy obsługują takowe urządzenia45. 

W terminie 3 dni od wydania postanowienia przysługuje zażalenie:  

1) w przypadku świadka, gdy sąd lub prokurator nie przyzna mu statusu świadka 

anonimowego; 

2) w przypadku oskarżonego - zażalenie z powodu utajnienia świadka;  

3) prokuratorowi w postępowaniu sądowym przysługuje zarówno na postanowienie   

lub odmowy utajnienia  świadka, w zależności od zajmowanego stanowiska. 

Postępowanie w sprawie zażalenia otrzymuje klauzulę „tajne” bądź „ściśle tajne” jako 

informacja niejawna i odbywa się bez udziału stron, w tym także prokuratora. Zażalenia 

względem postanowienia prokuratora rozpoznawane jest przez właściwy sąd dla tego typu 

sprawy i obszaru. W sytuacji uwzględnienia takiego zażalenia, następuje zniszczenie protokołu 

z przesłuchania świadka, o tym fakcie następuje wzmianka w aktach46. 

 Istnieją dwa tryby uchylenia postanowienia o utajnieniu świadka:  

1. na wniosek - w sytuacji, gdy świadek sam, do czasu zamknięcia przewodu sądowego 

pierwszej instancji, złoży wniosek o uchylenie postanowienia; 

2. z urzędu - jeżeli w trakcie wydawania postanowienia nie zaistniały uzasadnione 

przesłanki do utajnienia lub też świadome fałszywe zeznania sprzyjające utajnieniu. Zarówno 

 
44 M. Kurowski, Art. 184, [w:] Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany,  

(red.) D. Świecki, System Informacji Prawnej LEX, 2018. 
45 M. Śrubka, Przesłuchanie..., Op. cit., s. 12. 
46 K. Boratyńska, Art. 184 K.P.K., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, (red.) A. Sakowicz, Warszawa 

2018, opublikowano: Legalis C.H. BECK. 
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w trybie pierwszym jak i drugim, protokół z przesłuchania świadka zostaje  

w całości ujawniony47. 

 

1.3.9 Prawo żądania zawarcia w protokole wszystkich istotnych faktów –  

art. 148 § 2  k.p.k.  

Według brzmienia tego przepisu, każde wyjaśnienie, zeznanie, oświadczenie  

lub wniosek oraz stwierdzenia określonych okoliczności, przez organ prowadzący 

postępowanie, zawiera się (wyciąga) z możliwą dokładnością do protokołu. Strony 

postępowania mają prawo do wciągnięcia do protokołu wszystkich ważnych treści, które 

dotyczą ich praw oraz interesów48.  

 

1.3.10 Prawo żądania odczytania fragmentów ich wypowiedzi wyciągniętych  

z protokołu – 148 § 4  k.p.k.  

Osoby biorące udział w czynnościach postępowania mają prawo zażądać odczytania 

wciągniętych do protokołu fragmentów ich wypowiedzi. Jest to rodzaj swoistej kontroli treści 

protokołu. W protokole zabronione jest zastępowanie wypowiedzi zeznającego odwołaniem do 

innych protokołów49.  

 

1.3.11 Prawo do zwrotu poniesionych kosztów z tytułu wezwania i stawiennictwa - 

art. 618 (l)  k.p.k. / art. 277 k.p.c. 

Z powyższego prawa może skorzystać każda osoba, która została wezwana  

w charakterze świadka i stawiła się w wyznaczone miejsce, nawet w sytuacji, gdy nie 

zeznawała. Zwrot kosztów należy się także osobie, która sama z własnej woli stawiła się przed 

organem prowadzącym czynności, pod warunkiem, że została ona przesłuchana50. 

Świadkowi, z racji pełnionej funkcji, przysługuje:  

- rekompensata kosztów za podróż z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywanych 

czynności, 

- rekompensata kosztów związanych z noclegiem i utrzymywaniem w miejscu, w których  

są dokonywane czynności postępowania, 

 
47 R. Idzikowski, Instytucja..., Op. cit., s. 13-14. 
48 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1904 z późn. zm.). 
49 A. Sakowicz, Art. 148 K.P.K., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, (red.) A. Sakowicz, Warszawa 

2018, opublikowano: Legalis C.H. BECK. 
50 M. Śrubka, Przesłuchanie..., Op. cit., s. 13. 
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- rekompensata straconego zarobku lub dochodu z powodu stawienia się w wyznaczone 

miejsce51.   

Należność przysługująca świadkowi jest ustalana i przyznawana przez organ prowadzący 

postępowanie, w zależności od stadium procesu oraz organu wzywającego.  

Jest wydawana w formie postanowienia, na które przysługuje na podstawie art. 626 § 3 k.p.k., 

zażalenie. Na postanowienie odmowne również przysługuje w całości lub części zażalenie52. 

Przyznając zwrot kosztów, organy powinny działać bez zbędnej zwłoki, tak aby świadek mógł 

niezwłocznie otrzymać należne mu pieniądze. Świadek może ubiegać się o nie w kasie sądu. 

Istnieje sposobność dokonania tegoż zwrotu na konto bankowe lub przekazem pocztowym, 

przy jednoczesnym odciążeniu od kosztów przelewu/opłaty pocztowej53.  

 

1.3.12 Obowiązek stawienia się na wezwanie w wyznaczonym miejscu i czasie -  

art. 177 § 1  k.p.k.  

Z brzmienia tego przepisu można stwierdzić, że świadek obligatoryjnie musi stawić się  

w miejscu i czasie wskazanym na wezwaniu, ponadto musi pozostać w dyspozycji organu 

wzywającego aż do chwili zwolnienia. Jest zobowiązany do tego nawet w sytuacji, gdy nie 

posiada żadnej wiedzy na temat zdarzenia lub okoliczności będących tematem postępowania. 

Z tego obowiązku są jedynie zwolnione osoby chore, kalekie lub te, które nie są w stanie stawić 

się z powodu innej, niemożliwej do pokonania przeszkody (art. 177 § 1a  k.p.k.). W takich 

sytuacjach przesłuchanie w miejscu pobytu świadka przeprowadza sędzia, który  

jest wyznaczony ze składu orzekającego lub sąd wezwany, w ramach tzw. pomocy krajowej  

(art. 396 § 2  k.p.k.)54. 

Za pomocą urządzeń technicznych możliwe jest przesłuchanie świadka na odległość przy 

jednoczesnym, bezpośrednim emitowaniu obrazu i dźwięku (art. 177 § 1a k.p.k.).  

W postępowaniu jurysdykcyjnym, aby zeznanie było legalnym źródłem dowodowym, przy 

przesłuchaniu świadka musi brać udział referendarz sądowy, asystent sędziego lub urzędnik 

zatrudniony w sądzie, we właściwym okręgu55. 

 

 
51 R. Idzikowski, Instytucja..., Op. cit., s. 14. 
52 S. Steinborn,  Art. 618(l), [w:] Komentarz aktualizowany do art. 425-673 Kodeksu postępowania karnego,  

(red.) L. K. Paprzycki, System Informacji Prawnej LEX, 2015. 
53K. Eichstaedt, Art. 618(l), [w:] Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz aktualizowany,  

(red.) D. Świecki, System Informacji Prawnej LEX, 2018. 
54 K. Boratyńska, Art. 177 K.P.K., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, (red.) A. Sakowicz, Warszawa 

2018, opublikowano: Legalis C.H. BECK. 
55 P. Hofmański, S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018, s. 395. 
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1.3.13 Obowiązek zeznawania - art. 177 § 1  k.p.k.  

Na osobę wezwaną w celu złożenia zeznań jest nałożony obowiązek złożenia zeznań. 

Powstaje on z chwilą doręczenia wezwania. Nie ma on jednak charakteru bezwzględnego, 

ponieważ świadek ma prawo do odmowy złożenia zeznań (art. 182 k.p.k.) lub odmowy 

odpowiedzi na pytanie (art. 183 k.p.k.). W protokole umieszcza się wpis, że osoba zeznająca 

skorzystała ze swoich praw. Po złożeniu takiego oświadczenia na świadku ciąży jedynie 

obowiązek stawienia się w wyznaczonym miejscu i czasie56. 

 

1.3.14 Obowiązek zeznawania prawdy - art. 233 § 1 k.k. w zw. z art. 188 § 1  

i 190 § 1 k.p.k.  

Przed dokonaniem przesłuchania świadek musi zostać pouczony o odpowiedzialności 

karnej jaka ma miejsce w przypadku zeznawania nieprawdy lub utajaniu faktów. Świadek nie 

może zostać ukarany za ten czyn, jeżeli uprzednio nie był o tym należycie poinformowany. 

Świadka, który nie ukończył 17 lat, nie informuje się o odpowiedzialności karnej lecz  

o możliwości zastosowania środków jakie są przewidziane w przepisach postępowania  

w sprawach nieletnich za zatajenie prawdy lub zeznawanie nieprawdy57(o świadku małoletnim 

w dalszej części pracy). Aby wypełnić znamiona czynu z art. 233 § 1 k.k., działanie świadka 

musi być celowe i świadome, zaś nie może to wynikać z błędnego spostrzeżenia zdarzeń, które 

są przedmiotem przesłuchania58. Przestępstwo składania fałszywych zeznań jest przestępstwem 

indywidualnym, umyślnym w dwóch postaciach zamiaru: bezpośrednim i ewentualnym59. 

 

1.3.15 Obowiązek poddania się oględzinom i badaniom lekarskim - art. 192  k.p.k.  

Aby dokonać badań lekarskich, psychologicznych, czy też badania ciała, wymagana  

jest zgoda świadka. Ustawodawca jednak wprowadził wyjątki co do tej zasady. Jeżeli karalność 

czynu jest zależna od stanu zdrowia pokrzywdzonego, który jest jednocześnie świadkiem, to 

obligatoryjnie musi on się poddać badaniom i oględzinom niepołączonymi  

z zabiegami chirurgicznymi. Przesłuchanie może odbyć się w obecności biegłego psychologa  

w sytuacji, gdy wystąpią jakiekolwiek wątpliwości co do stanu psychicznego, rozwojowego, 

czy też zdolności postrzegania lub odtwarzania spostrzeżeń przez osobę zeznającą. Takie 

 
56 K. Boratyńska, Art. 177 K.P.K., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, (red.) A. Sakowicz, Warszawa 

2018, opublikowano: Legalis C.H. BECK. 
57 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 969). 
58 P. Hofmański, S. Waltoś, Proces..., Op. cit., s. 392. 
59 M. Pieńkowska, S. Pikulski, Składanie fałszywych zeznań w polskim prawie karnym [w:] Granice kryminalizacji 

i penalizacji, Olsztyn 2013, s. 369. 
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przesłuchanie zarządza sąd, a świadkowi nie przysługuje zażalenie. Tej zasady nie stosuje się 

również do osób, które skorzystały z prawa odmowy złożenia zeznań lub też zostały z nich 

zwolnione60.  

Możliwe jest również pobieranie od świadka odcisków linii papilarnych, wymazu ze 

śluzówki z policzka, włosów, śliny, zapachu, próby pisma, głosu lub też dokonania fotografii. 

Zadaniem tych czynności jest ograniczenie kręgu osób podejrzanych lub też ustalenie wartości 

dowodowej ujawnionych śladów. Pobrany lub utrwalony materiał, który jest zbędny  

dla postępowania po wykorzystaniu w sprawie, niezwłocznie jest usuwany z akt   

i niszczony. Możliwe jest też używanie środków technicznych przez biegłego, które mają na 

celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu świadka, ale tylko i wyłącznie za zgodą osoby 

przesłuchiwanej (art. 192a  k.p.k.)61. 

 

1.3.16 Obowiązek zachowania w tajemnicy, tego o czym świadek dowiedział  

się w związku z przesłuchaniem - art. 241 § 1 k.k. 

Świadek jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje odnośnie 

okoliczności, które były przedmiotem pytań w procesie karnym, a także zachować każdą 

informację, o której się dowiedział podczas czynności62. Świadek może zostać pociągnięty  

do odpowiedzialności karnej, gdy jego czyn jest umyślny w zamiarze bezpośrednim  

lub ewentualnym63.  

 

1.3.17 Obowiązek złożenia przyrzeczenia przed sądem - art. 187 k.p.k.  

Przed zeznawaniem, świadek zobligowany jest do złożenia przyrzeczenia, że będzie mówić 

tylko i całą prawdę, a przysięgę odbiera sąd lub inny wyznaczony sędzia. Celem tej uroczystej 

formy zaprzysiężenia świadka jest podkreślenie wagi zeznań i jego funkcji, jaką pełni on przed 

sądem64. 

Przyrzeczenia nie odbiera się w przypadkach (art. 189 k.p.k.): 

➢ gdy świadek nie ukończył 17 roku życia,  

➢ gdy jest uzasadnione podejrzenie, że świadek może nie zdawać sobie sprawy  

z powagi i znaczenia przyrzecznie, np. na skutek zaburzeń psychicznych,  

 
60 R. Idzikowski, Instytucja..., Op. cit., s. 16-17. 
61 M. Śrubka, Przesłuchanie…, Op. cit., s. 14. 
62 Op. cit, s. 15.  
63 K. Wiak, Art. 241 KK, [w:] Kodeks karny. Komentarz, (red.) K. Wiak, Warszawa 2018, opublikowano: Legalis 

C.H. BECK. 
64 D. Gruszecka, Poszczególne dowody osobowe i rzeczowe, [w:] Proces karny, (red.) J. Skorupka, Warszawa 

2017, s. 431. 
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➢ kiedy świadek to osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa w trakcie postępowania, 

pozostającym w ścisłym związku z przedmiotem procesu, bądź gdy został już za ten 

czyn już skazany,  

➢ w sytuacji, gdy osoba, która ma zeznawać była już wcześniej skazana za fałszywe 

zeznanie lub oskarżanie65.  

 

1.4 Stosowanie kar porządkowych  

Kary porządkowe stosowane są względem świadków, biegłych, tłumaczy  

lub specjalistów. Nie znajdują one zastosowania względem stron procesowych66. Pełnią one 

zadanie wymuszenia obowiązku procesowego. Mogą one funkcjonować nawet w sytuacji, gdy 

organ  procesowy, pomimo ich nałożenia zrezygnuje, np. z przeprowadzania przez wyznaczoną 

osobę funkcji biegłego czy też tłumacza. W takich okolicznościach kary są nakładane głównie 

w celu prewencyjnym. Kary porządkowe nie mają charakteru kryminalnego, choć potrafią być 

uciążliwe. Są stosowane incydentalnie. 

Pośród kar porządkowych wyróżnia się:  

a) Karę pieniężną (art. 285 § 1 i 1a k.p.k.) - ustawodawca w przepisie określił górną 

granicę kary w wysokości 3000 zł, natomiast nie wyznaczył jej minimalnej wysokości. Kara 

pieniężna może być nałożona za nieuzasadnione niestawiennictwo w wyznaczonym miejscu  

lub opuszczenie miejsca czynności przed jej zakończeniem bez zgody organu, który prowadzi 

postępowanie. Orzeczenie tej kary jest fakultatywne, czyli fakt, że zostały spełnione wszystkie 

przesłanki do jej orzeczenia nie narzuca obowiązku nałożenia tej kary przez uprawniony organ. 

Nie można tej kary orzec wobec nieobecnej osoby, która swoją nieobecność usprawiedliwia 

zaświadczeniem od lekarza sądowego67. Ta forma kary porządkowej w postępowaniu 

jurysdykcyjnym jest nadkładana na wniosek prokuratora  przez sąd w formie postanowienia,  

a w postępowaniu przygotowawczym przez samego prokuratora68; 

Wymaga zaznaczenia fakt, że nałożenie kary pieniężnej możliwe jest tylko  

w przypadku, kiedy doszło do wezwania podmiotu wskazanego przez organ procesowy. Kiedy 

o terminie rozprawy obrońca oskarżonego został tylko zawiadomiony, to znaczy jego obecności 

nie uznano za obowiązkową, argumentacja Sądu Rejonowego dotycząca uniemożliwienia przez 

 
65 P. Hofmański, S. Waltoś, Proces..., Op. cit., s. 392. 
66 K. Marszał, Proces karny. Zagadnienia ogólne, Katowice 2008, s. 131. 
67 K. Eichstaedt, Art. 285, [w:] Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany,  

(red.) D. Świecki, System Informacji Prawnej LEX, 2018. 
68 K. Barotyńska, P. Czarnecki, Art. 285 K.P.K., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz,  

(red.) A. Sakowicz, Warszawa 2018, opublikowano: Legalis C.H. BECK. 
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adwokata swoim niestawiennictwem przeprowadzenia czynności procesowej polegającej na 

przesłuchaniu świadka i konieczności odroczenia rozprawy uznana została za 

bezprzedmiotową. Sąd wskazuje, iż nie można wywodzić, że obrońca miał podstawy zakładać, 

że jego nieobecność uniemożliwi przeprowadzenie czynności69. 

 

b) Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie (art. 285 § 2  k.p.k.) - tego przepisu nie 

można utożsamiać z art. 244 k.p.k., który jest stosowany aby zabezpieczyć tok postępowania 

karnego70. Celem tej kary porządkowej jest wymuszenie na danej osobie stawienia się  

w wyznaczonym miejscu i czasie; nie można natomiast zmusić osoby do zeznawania bądź 

oddania przedmiotu mogącego stanowić dowód w sprawie lub podlegającego zajęciu w celu 

zabezpieczenia kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym, przepadku, 

środków kompensacyjnych albo roszczeń o naprawienie szkody. Zasadniczo, art. 285 § 2  k.p.k. 

stosujemy w odniesieniu do świadka, w drodze wyjątku - specjalista, biegły, tłumacz również 

mogą być zatrzymani i przymusowo doprowadzeni. Realizacji tego rodzaju kary dokonuje 

Policja, a w stosunku do żołnierzy Żandarmeria Wojskowa i inne organy wojskowe71. Czas 

zatrzymania i czynności związanych z doprowadzeniem powinien trwać nie dłużej, niż jest to 

niezbędne. Wskazane jest, aby czas ten nie przekraczał 48 godzin. Ten rodzaj sankcji jest 

nakładany w takiej samej formie jak kara pieniężna72; 

 

c) Aresztowanie (art. 287  k.p.k.) - jest stosowane w sytuacji uporczywego uchylania się 

od złożenia zeznań, niezależnie od nałożonej wcześniej kary pieniężnej. W myśl zasady 

stopniowania środków przymusu, stosuje się najpierw zatrzymanie i przymusowe 

doprowadzenie (art. 285 § 2  k.p.k.), a dopiero w sytuacji gdy ten środek nie poskutkuje - 

aresztowanie. Czas trwania aresztu nie powinien trwać dłużej niż 30 dni73. Obligatoryjnie 

należy uchylić ten rodzaj sankcji, gdy postępowanie przygotowawcze, postępowanie w danej 

instancji zostało ukończone lub w sytuacji spełnienia obowiązku świadka74; 

 

 
69 VII Kz 154/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Częstochowie z 2017-04-13 
70 K. Eichstaedt, Art. 285, [w:] Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany,  

(red.) D. Świecki, System Informacji Prawnej LEX, 2018. 
71 K. Barotyńska, P. Czarnecki, Art. 285 K.P.K., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz,  

(red.) A. Sakowicz, Warszawa 2018, opublikowano: Legalis C.H. BECK. 
72 Op. cit. 
73 K. Eichstaedt, Art. 287, [w:] Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany,  

(red.) D. Świecki, System Informacji Prawnej LEX, 2018. 
74 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1904 z późn. zm.). 
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d) Obciążenie dodatkowymi kosztami postępowania (art. 289 k.p.k.) - według 

brzmienia tego przepisu, sąd i prokurator mają możliwość nałożenia nakazu uiszczenia 

dodatkowych kosztów postępowania na osobę, która nie wypełniła swojego obowiązku. Ten 

rodzaj sankcji jest fakultatywny. Możliwe jest solidarne obciążenie kosztami więcej osób,  

w przypadku, gdy te koszty wywołał więcej niż jeden uczestnik postępowania. Z mocy prawa 

ustaje obowiązek uiszczenia opłat, wówczas gdy dojedzie do uchylenia kary porządkowej. 

Prokurator lub sąd podejmuje decyzje o nałożeniu tej sankcji karnej - jest to uzależnione  

od rodzaju postępowania. Decyzja ta nie jest uzależniona od tego, kto ostatecznie będzie 

obciążony kosztami postępowania. Wyjątek stanowi zapis, że tego artykułu nie stosujemy 

wobec żołnierzy obywających zasadniczą służbę wojskową oraz osób pełniących służbę 

kandydata na żołnierza zawodowego75.  

W zależności od stadium postępowania kary porządkowe nakłada: w postępowaniu 

przygotowawczym - prokurator, a w postępowaniu jurysdykcyjnym - sąd. Wyjątkiem  

jest nałożenie kary aresztu. W obu postępowaniach głos decyzyjny ma sąd. Uprawnień  

do samodzielnego nakładania kar porządkowych nie posiadają ani Policja ani inne organy 

postępowania przygotowawczego. Organy te jedynie mogą wnioskować do prokuratora  

o nałożenie kary porządkowej76. Według artykułu 290 § 2 k.p.k.: „Na postanowienia  

i zarządzenia przewidziane w niniejszym rozdziale przysługuje zażalenie77”. 

We wniosku Policji w sprawie nałożenia kary porządkowej, w szczególności powinno się 

znajdować:  

• wskazanie sprawy,  

• wskazanie czynu i kwalifikacji prawnej,  

• dane osobowe podmiotu, którego dotyczy,  

• wskazanie charakteru, w jaki świadek został powołany z uprzednim objaśnieniem 

skutków w przypadku niestawienia się w wyznaczonym miejscu oraz czasie,  

a także wskazanie prawidłowości doręczenia wezwania,  

• wskazanie skutków niedopełnienia obowiązków oraz możliwości powstania 

ewentualnych dodatkowych kosztów postępowania,  

• propozycje względem wysokości i rodzaju sankcji karnej, 

 
75 K. Eichstaedt, Art. 289, [w:] Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany,  

(red.) D. Świecki, System Informacji Prawnej LEX, 2018. 
76 K. Barotyńska, P. Czarnecki, Art. 290 K.P.K., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz,  

(red.) A. Sakowicz, Warszawa 2018, opublikowano: Legalis C.H. BECK. 
77 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1904 z późn. zm.). 
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• uzasadnienie78. 

 

1.5 Podsumowanie 

Proces karny pociąga za sobą wiele skomplikowanych czynności, ukierunkowanych na 

wykrycie oraz ukaranie sprawcy. Jak już wiadomo, jednym z najważniejszych dowodów są 

zeznania świadka. Uzyskanie jednak dowodów ze źródła dowodowego jakim jest świadek 

wcale nie należy do czynności banalnych. Problem rodzi się już na etapie poszukiwania 

świadków. Kierując się jednak odpowiednimi metodami oraz tokiem myślenia, czynność ta 

może okazać się kluczowa dla rozwiązania sprawy.  

Gdy świadek zostanie już pozyskany, nie ma pewności, że - pomimo ciążącego na nim 

obowiązku - stawi się na każde wezwanie. Wobec niesubordynacji najprawdopodobniej zostaną 

wyciągnięte konsekwencje w postaci kar porządkowych, jednak nie sprzyja to wzbudzaniu 

zaufania obywateli wobec organów państwowych. Każdy świadek powinien też znać swoje 

prawa oraz obowiązki, które zostały na niego nałożone. 

Po doborze świadków i ustaleniu terminów przesłuchań, nie ma przeciwskazań aby 

dokonać czynności przesłuchania. Jak wygląda przesłuchanie, jak należy się do niego 

przygotować oraz jakie metody przesłuchania należy stosować, a także jak odróżnić prawdę od 

kłamstwa, autorki ujęły w kolejnym rozdziale. 

  

 
78 M. Śrubka, Przesłuchanie..., Op. cit., s. 10. 
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II Ogólna charakterystyka przesłuchań 

2.1  Przygotowanie do przesłuchania  

Zasadą jest, że przesłuchanie powinno uprzedzać staranne przygotowanie się osoby 

przesłuchującej, tak, aby żadna istotna okoliczność, czy też fakt, nie zostały pominięte. Przy 

bardziej skomplikowanych sprawach, wymaga się dokładniejszego przygotowania  

i kompleksowego zaplanowania czynności79. 

W zakresie dobrego przygotowania znajduje się:  

➢ dokładna analiza akt posiadanych materiałów w określonej sprawie, w tym też 

odtworzenie danej sytuacji, 

➢ określenie celu przesłuchania,  

➢ gdy sytuacja na to pozwala - zapoznanie się z topografią miejsca, gdzie nastąpiło 

zdarzenie,  

➢ ogólne zapoznanie się z praktyką lub dziedziną wiedzy, z którą związany  

jest przedmiot zeznania,  

➢ zapoznanie się z danymi personalnymi świadka, w miarę możliwości z jego 

osobowością oraz ustalenie jego stosunku do przedmiotu sprawy,  

➢  opracowanie wniosków taktycznych, z którymi należy rozpatrzyć kolejne zagadnienia:  

- miejsce przesłuchania, 

- czas przesłuchania, 

- taktyka przesłuchania,  

➢ przygotowanie miejsca przesłuchania, 

➢ opracowanie planu przesłuchania80. 

Regułą jest jednorazowość przesłuchania, choć możliwe jest ponowne wezwanie świadka  

w celu złożenia zeznań odnośnie nowych okoliczności, które stworzyłyby powód  

do nowego przesłuchania. Świadek ma obowiązek stawienia się na każde wezwanie 

właściwego organu, a organ  organizuje przesłuchanie w taki sposób, aby uniknąć opóźnień  

i zbędnego czasu oczekiwań (działanie bez zbędnej zwłoki)81.  

Przesłuchanie, za wyjątkiem ustnego przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie  

oraz przesłuchania świadka w charakterze osoby zawiadamiającej, powinno być 

 
79 J. Navarro, J. R. Schafer, Zaawansowane techniki przesłuchań: sprawdzone strategie dla organów ścigania, 

wojska i personelu bezpieczeństwa, Toruń 2017, s. 21. 
80 D. Jagiełło, Przesłuchanie jako czynność dowodowa, Warszawa 2017, s. 129-132. 
81 M. Śrubka, Przesłuchanie..., Op. cit., s. 25. 
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przeprowadzone przez policjanta, który prowadzi postępowanie. Czynności procesowe  

w postępowaniu przygotowawczym głównie przeprowadza Policja, z wyłączeniem tych, które 

są zastrzeżone dla sądu lub prokuratury82.  

Świadek jest źródłem dowodowym i dlatego przekazywane przez niego informacje  

w formie zeznań organowi procesowemu mogą wskazywać na fakty ważne przy ustalaniu 

przebiegu zdarzenia, które jest przedmiotem postępowania. Mogą one stanowić podstawę dla 

organu procesowego do podejmowania w postępowaniu przygotowawczym decyzji 

procesowych83.  

Przy określaniu znaczenia zeznania, organ musi być krytyczny i przyjąć zasadę, że czasem 

najlepszy dowód może okazać się ostatecznie niegodnym wiary i bez znaczenia. Zadaniem 

każdego przesłuchania jest uzyskanie informacji o samym wydarzeniu, który jest przedmiotem 

postępowania, faktów o osobach, ich stosunkach, miejscu czy też zjawiskach, które mogą być 

wykorzystane do ustalenia stanu faktycznego84. 

W związku z tym elastycznie powinien być dobierany cel przesłuchania świadka.  

Przy doborze celu powinno również kierować się pobocznymi zadaniami, takimi jak:  

✓ pozyskanie informacji o samym świadku z jego własnej wypowiedzi, co może być  

w dalszych czynnościach przydatne przy ocenianiu jego zeznań,  

✓ pozyskiwanie informacji o zdarzeniu, które okażą się nowe i nieznane dla osoby 

przesłuchującej, 

✓ pozyskiwanie informacji o źródłach dowodowych, które są już wykorzystywane, 

✓ pozyskiwanie informacji o środowisku z miejsca zdarzenia85.  

 

2.2  Metody towarzyszące przesłuchaniu 

Metoda przesłuchania świadka to świadomie wybrany sposób przesłuchiwania osoby 

wezwanej w taki sposób, aby pozyskać jak najwięcej wartościowych i rzetelnych zeznań.  

Jest to posunięcie taktyczne i bardzo ważne dla organu przesłuchującego. Wybór  

odpowiedniej taktyki przesłuchania zależy głównie od faktu, czy świadek wyraża chęć 

zeznawania, czy też istnieją wątpliwości, że nie będzie zeznawał zgodnie z prawdą. Ponadto, 

do czynników jakie bierze się pod uwagę przy wyborze, należą:  

 
82 J. Ślusarczyk, Wprowadzenie do procesu karnego, [w:] Podręcznik Policjanta Służby Kryminalnej,  

(red.) J. Kazulek, Szczytno 2004, s. 27-29. 
83 M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki 

śledczo-sądowej, Toruń 2009, s. 61-62. 
84 M. Śrubka, Przesłuchanie..., Op. cit., s. 26. 
85 Op. cit, s. 26. 
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➢ kategoria i rodzaj przestępstwa będącego przedmiotem sprawy,  

➢ źródła wiadomości posiadanych przez świadka,  

➢ stosunek pomiędzy świadkiem a pokrzywdzonym i podejrzanym,  

➢ wiek, wykształcenie, inteligencja świadka 

➢ cechy charakteru, osobowość, zachowanie świadka,  

➢ ogólny stan zdrowia (psychiczny i fizyczny) osoby przesłuchiwanej86.  

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn świadek, który prawdopodobnie jest w posiadaniu 

istotnych informacji dla sprawy, nie ma zamiaru zeznawać - to osoba dokonująca przesłuchania 

powinna dołożyć wszelkich starań do ustalenia przyczyny postawy świadka, a potem dokonać 

wyboru odpowiedniej metody87. 

W literaturze przedmiotu można wyróżnić następujące metody przesłuchań:  

a) Metodę ujawnienia związków ze sprawcą - stosuję się ją, gdy świadek twierdzi, 

niezgodnie z prawdą, że nie miał on związku z sytuacją, wobec której ma zeznawać. 

Przewodniczący przesłuchania jest przekonany o nieprawdzie88. Sprzyjającymi 

warunkami do zastosowania tej metody są:  

• udokumentowane w aktach sprawy dowody na wiedzę świadka odnośnie 

przedmiotu sprawy,  

• wykluczenie możliwości powołania się świadka na czynniki decydujące  

o spostrzegawczości, np.: senność, zmęczenie, wada wzroku, słuchu,  

• przekonanie o złożeniu zeznań przez świadka pod wpływem przedstawionych  

mu dowodów89; 

b) Metoda perswazji - polega na odwoływaniu się do moralności i postawy 

obywatelskiej osoby zeznającej. Odnosi pozytywne efekty w zastosowaniu do 

świadków inteligentnych, wykształconych i o właściwej postaci postawie moralnej. 

Nie stosuje jej się w odniesieniu do osób zdemoralizowanych albo chorych 

psychicznie. Osoba przesłuchująca nie powinna prowokować świadka, tak aby 

udzielał odpowiedzi, jakich ona oczekuje90. 

c) Metoda przypominania - ma zastosowanie w sytuacji, gdy świadek nie kwestionuje 

związku jego osoby z przedmiotem sprawy, lecz zasłania się niepamięcią. Osoba 

 
86 D. Jagiełło, Przesłuchanie..., Op. cit., s. 212. 
87 M. Śrubka, Przesłuchanie..., Op. cit., s. 26. 
88 E. Lipiński, K. Urban, Świadek, [w:] Podręcznik Policjanta Służby Kryminalnej, (red.) J. Kazulek, Szczytno 

2004, s. 63. 
89 M. Śrubka, Przesłuchanie..., Op. cit., s. 27. 
90 D. Jagiełło, Przesłuchanie..., Op. cit., s. 214. 
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przesłuchująca, stosując tę taktykę, chce przypomnieć świadkowi okoliczności z jego 

życia, o których zapomniał, a które są powiązane z okolicznościami sprawy. 

Szczególnie należy nawiązywać do tych faktów, do których świadek bez problemu 

się przyzna. Wówczas wykazuje się związek czasowy między zdarzeniem 

sprawczym, a wyżej wymienionymi okolicznościami, wykazując w ten sposób tzw. 

„szczególnie wybiórczą pamięć”91.  

d) Metoda stwarzania u świadka poczucia bezpieczeństwa - ta metoda jest stosowana 

w sytuacji, gdy świadek odmawia składania zeznań w związku z poczuciem 

zagrożenia, jak np. obawa przed zemstą. Gdy przesłuchujący stwierdzi, że istniejące  

u świadka obawy są uzasadnione, powinien wtedy przedsięwziąć wszelkie środki, 

które mogą zagwarantować mu bezpieczeństwo (np. zastosowanie instytucji świadka 

anonimowego z art. 184  k.p.k.)92. 

e) Metoda bezpośredniego okazywania kłamstwa - reductio ad absurdum - 

przesłuchujący pozwala świadkowi na wypowiedź, która jednoznacznie jest 

kłamliwa. Aby dowieść brak logiki i niespójność zeznań, przesłuchujący zadaje 

pytania, które w delikatny sposób kierunkują świadka do takich wniosków. Osoba 

przesłuchiwana zaczyna sama gubić się w swoich zeznaniach poprzez systematyczne 

wykazywanie sprzeczności przez pytania93. 

f) Metoda „ślepej uliczki” - taki środek stosuje się do przesłuchiwanego, który dużo 

mówi lecz prawdopodobnie kłamie. Wówczas należy, poprzez zadawanie 

odpowiednich pytań, pozwolić mu jak najwięcej się wypowiadać, po czym 

doprowadzić do sytuacji, kiedy świadek „zaplącze się” w swoich kłamstwach, 

orientując się, że nie ma sensu dalsze mówienie nieprawdy94. 

g) Metoda „wszechwiedzy” - stosuje się ją zakładając znajomość różnych faktów  

z życia świadka. Mechanizm działania tej metody polega na wytworzeniu u świadka 

przekonania, poprzez odpowiednio ukierunkowaną rozmowę, że przesłuchujący 

znając liczne fakty z jego życia, wie też wszystko o zdarzeniu, w związku z którym 

jest przesłuchiwany95. 

h) Metoda szczegółowych pytań - to rozbudowana faza pytań, stosowana w celu 

wychwycenia nieprawdy w zeznaniach świadka. Pytania mają charakter 

 
91 E. Lipiński, K. Urban, Świadek..., Op. cit., s. 63. 
92 Jagiełło D., Przesłuchanie..., Op. cit., s. 216.  
93 E. Gruza, Psychologia sądowa dla prawników, Warszawa 2012, s. 120-121. 
94 E. Lipiński, K. Urban,  Świadek..., Op. cit., s. 63. 
95 M. Śrubka, Przesłuchanie..., Op. cit., s. 27. 
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szczegółowy, tak aby odtworzyć możliwie w najmniejszym szczególe wydarzenia 

będące przedmiotem przesłuchania. Przesłuchujący musi tak to uczynić, aby uniknąć 

sugestii wywieranej na świadku. Uzyskując informacje, można wykazywać 

świadkowi rozbieżności w zeznaniach. Ta taktyka doskonale sprawdza się przy 

przestępstwach sfingowanych lub upozorowanych96. 

i) Metoda ujawniania motywów kłamstwa - stosuje się ją wykazując świadkowi, że 

przesłuchujący wie o powodach świadka co do składania kłamliwych zeznań. Wiedzę  

o motywach kłamstwa uzyskać można przez obserwowanie zachowania świadka 

przed przesłuchaniem i w jego trakcie, ustalając jego powiązania ze stronami 

postępowania oraz zważając na jego zainteresowanie zakończeniem sprawy. Z reguły 

samo ujawnienie tych faktów następuje po pouczeniu o sankcjach karnych 

przewidzianych za składanie fałszywych zeznań97.  

 

Dodatkowo literatura wyróżnia dwie metody przesłuchań:  

1. Metoda deiktyczna (przez pokaz) - stosuje się tę metodę, gdy świadkowi 

sprawia trudność opowiedzenie o  fakcie, nie może on się wysłowić na temat 

zaistniałej okoliczności. Można w takim przypadku pozwolić na jego 

rozpoznanie (odtworzenie, odpoznanie) lub zademonstrowanie tej czynności. 

Ta metoda sprawdza się w sytuacji, gdy osoba zeznająca ma dość ubogie 

słownictwo albo jest przerażona, zalękniona, z nastawieniem obronnym  

do dokonywanych czynności. Zazwyczaj stosuje się tę metodę względem 

małoletnich świadków lub osób starszych. W protokole zamieszcza się opis 

dokonywanej prezentacji przez świadka, albo też rejestruje się tę demonstrację 

na nośnikach cyfrowych (również umieszcza się adnotację o tym fakcie  

w protokole)98. 

2. Metoda symultaniczna (metoda szachująca) - charakteryzuje się 

przesłuchaniem kilku osób jednocześnie. Często wykonuje się to przesłuchanie 

na miejscu zdarzenia. Decyzję o zastosowaniu tej metody wydaje policjant bądź 

prokurator, który nadzoruje postępowanie w tej sprawie. Po wydaniu tejże 

decyzji, następuje wytypowanie świadków, w związku z czym jest to metoda 

 
96 E. Gruza, Psychologia..., Op. cit., s. 121. 
97 D. Jagiełło, Przesłuchanie..., Op. cit. s. 217-218. 
98 Z. Marten, Metody przesłuchania i dokumentowania zeznań a wartość dowodowa, [w:] Psychologia zeznań, 

(red.) Z. Marten, Lex 2012. 
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weryfikacyjna z ukierunkowaniem na rozpytanie. Wadą tej metody jest to, że 

istnieje niebezpieczeństwo ujednolicenia opinii świadków, którzy zeznają 

grupowo. Może się to dokonać poprzez zasłyszenie, przetwarzanie, cytowanie 

informacji, oczekując na wytypowanie. Zaletą tej taktyki jest to, że zeznania są 

świeże i spontaniczne99. 

 

2.3 Etapy przesłuchania  

Gdy osoby przeprowadzające przesłuchanie dokonają już wyboru metody stosowanej 

wobec przesłuchiwanego, można przystąpić do czynności przesłuchania. Przesłuchanie, wydaje 

się czynność nieskomplikowana, dzieli się jednak na kilka faz. Próba pominięcia jakiejkolwiek 

z nich nie może zakończyć się sukcesem – świadek odmówi składania zeznań, zezna niezgodnie 

z prawdą (świadomie lub nieświadomie) lub zwyczajnie się zestresuje i nie będzie w stanie 

opowiedzieć o tym, o czym miał zamiar lub powinien zeznać. Opis faz przesłuchania, których 

- co do zasady - są cztery, znajduje się poniżej. 

 

2.3.1 Etap czynności wstępnych  

Na tym poziomie przesłuchania ustalić należy tożsamość świadka i przeprowadzić z nim 

swobodną rozmowę na tematy, które nie są związane ze sprawą. Celem takiej rozmowy jest 

nawiązanie kontaktu i stworzenie właściwej atmosfery, jak również próba scharakteryzowania 

osobowości świadka. Po tych zabiegach pouczyć należy świadka o sankcjach karnych 

przewidzianych w ustawie za składanie fałszywych zeznań oraz wypełnić formalną część 

protokołu przesłuchania świadka100.  

Osoba dokonująca przesłuchania, czyli głównie Policja, dokonuje weryfikacji tożsamości 

osoby na podstawie dokumentu (zwłaszcza na podstawie dowodu osobistego, paszportu czy też 

zagranicznego dokumentu tożsamości). W protokole zawiera się stosowną notatkę na ten temat. 

Odnotowuje się również, o ile zaistnieje taka sytuacja, brak jakiegokolwiek dokumentu 

stwierdzającego tożsamość101.  

Według wytycznych w § 18 ust. 2 Komendanta Głównego Policji, w razie wątpliwości 

względem tożsamości przesłuchiwanej osoby, w toku czynności należy posłużyć się danymi, 

 
99 D. Jagiełło, Przesłuchanie..., Op. cit., s. 219.  
100 J. Kudrelek, I. Wojciechowska, Postępowanie… Op. cit., s. 28. 
101 R. Idzikowski, Instytucja..., Op. cit., s. 20. 
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które zostały uzyskane od tej osoby by następnie ustalić tożsamość osoby102. Dokonuje się 

wtedy działania w trybie określonym w:  

• ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 657 

z późn. zm.),  

• ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1464 z późn. zm.), 

• ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.). 

 

2.3.2 Etap spontanicznych zeznań  

Etap ten rozpoczyna się od ogólnego pytania „Co świadek wie o zdarzeniu?”.  

Po realizacji tego elementu przesłuchujący winien jest umożliwić świadkowi swobodną,  

nieskrępowaną wypowiedź, nie stawiając w tym czasie pytań i mu nie przerywając103. 

Podczas swobodnej wypowiedzi, osoba przesłuchująca może robić odręczne notatki. 

Zaznaczyć tam może jakie elementy monologu świadka nie są spójne lub kolidują ze sobą, 

emocjonalne zmiany świadka lub okoliczności tworzące lukę w rekonstrukcji zdarzenia104. 

Na tym etapie przesłuchania zabronione jest:  

 wtrącanie bądź przerywanie monologu świadka, za wyjątkiem sytuacji, kiedy ta 

wypowiedź jest zbyt cicha, niezrozumiała bądź zacznie wykraczać poza główny temat 

przesłuchania,  

 ponaglanie w celu przyśpieszenia relacji i okazywanie braku cierpliwości,  

 rozmawianie z innymi osobami i rozpraszanie świadka,  

 ocenianie lub pouczanie przesłuchiwanego,  

 przedstawianie subiektywnej oceny wydarzeń lub własnego punktu widzenia  

na przedmiot przesłuchania105.  

Celem tego etapu jest obserwacja osoby składającej zeznania oraz zgromadzenia  

jak największej ilości informacji, nawet tych niespójnych, nieistotnych i niesystematycznych.  

 
102 Wytyczne Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wykonywania niektórych 

czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów (Dz. Urz. KGP z 2017 r., poz. 59). 
103 D. Jagiełło,  Przesłuchanie..., Op. cit., s. 165. 
104 R. Idzikowski, Instytucja..., Op. cit., s. 20. 
105 M. Śrubka, Przesłuchanie..., Op. cit., s. 28.  
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2.3.3 Etap pytań i odpowiedzi  

Etap ten rozpoczyna się w chwili, kiedy zakończy się etap swobodnej spontanicznej 

wypowiedzi świadka. Bardzo ważnym elementem jest stawianie odpowiednio 

skonstruowanych pytań. Ma to na celu skontrolowanie wcześniejszej wypowiedzi, 

jednocześnie ją uściślając, uzupełniając i uszczegóławiając. Przesłuchujący musi mieć kontrolę 

nad świadkiem. Przy zadawaniu pytań, należy jednocześnie protokołować treść zeznania. 

Zarówno pytania jak i odpowiedzi, powinny być w jak najbardziej możliwy sposób 

odzwierciedlone w protokole. W protokole również powinna znaleźć się informacja odnośnie 

szybkości odpowiadania na pytania, zaistniałych niepewności w wypowiedzi, modulacji głosu 

czy też mimiki twarzy i całego ciała106.  

 

2.3.4 Czynności końcowe  

Do czynności końcowych należą:  

➢ zapoznanie przesłuchiwanego z treścią protokołu,  

➢ wprowadzenie uzupełnień i poprawek,  

➢ potwierdzenie protokołu poprzez podpis osób będącymi uczestnikami w czynnościach,  

➢ pouczenie osoby wezwanej na przesłuchanie o obowiązku zachowania wiadomości 

uzyskanych podczas przesłuchania w tajemnicy,  

➢ uregulowanie należności finansowych względem świadka,  

➢ podziękowanie za złożenie zeznań i stawiennictwo107.  

Przy kwestii czynności końcowych poruszyć należy kwestię sporządzania dokumentacji. 

Podstawową formą utrwalenia zeznań świadka jest protokół jego przesłuchania. Obowiązek 

sporządzenia tego dokumentu wynika z art. 143 § 1 pkt 2 k.p.k. Osoba dokonująca spisu 

protokołu powinna używać formy wypowiedzi właściwej dla świadka, czyli formy 

gramatycznej pierwszej osoby w czasie przeszłym. Wypowiedzi świadka rejestrowane 

powinny być w protokole możliwie dokładnie, nie ingerując poprzez zmiany ich treści. 

Dokładność ta nie oznacza wcale, że wszystkie słowa świadka muszą być zapisane.  

W protokole umieszcza się tylko te fakty i okoliczności, które istotne są dla danej sprawy 

karnej. Protokół napisany być powinien zrozumiałym językiem, pomijając ewentualnie gwarę 

i żargon. Zwroty dosłowne użyte przez świadka przytoczyć należy tylko wtedy, kiedy sposób 

wyrażania świadka może mieć istotne znaczenie108. 

 
106 E. Gruza, Psychologia..., Op. cit., s. 96-101. 
107 E. Lipiński, K. Urban, Świadek…, Op. cit., s. 64. 
108 R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny część ogólna, Kraków 2004, s. 92. 
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2.4 Wybrane kryteria oceny wiarygodności zeznań 

Każde postępowanie dowodowe łączy jeden wspólny cel – odkrycie prawdy oraz 

udowodnienie okoliczności, które faktycznie miały miejsce. Oczywiście pozyskanie zeznań od 

świadków jest dość problematycznym procesem, szczególnie jeśli chodzi o dobór odpowiedniej 

metody, adekwatnej do sytuacji oraz osoby świadka.  

Jeżeli jednak zeznania takie zostaną już pozyskane, należy ocenić ich wiarygodność. 

Ocena, czy zeznania świadka są prawdziwe, jest bardzo trudnym zadaniem i wymaga 

współgrania ze sobą wielu nauk, nie tylko z zakresu prawa czy psychologii, ale także 

pedagogiki. Wedle przepisów prawa, bezpośrednią oceną zeznań zajmuje się tylko sąd.  

W ocenie tej uwzględnia się w przeważającej mierze jej logiczną zgodność109. Zgodnie  

z art. 7 k.p.k. „Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich 

przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego 

rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego110.”, co znaczy, że nie można 

bazować tylko na jednym kryterium. Jak uznał Sąd Najwyższy, "przesądzenie  

z góry o niewiarygodności zeznań jednych świadków nad drugimi jest sprzeczne z zasadą 

równorzędności wszystkich dowodów, podlegających wprawdzie swobodnej ocenie, lecz 

dopiero po ich przeprowadzeniu111", a więc uznanie z góry, że zeznania są kłamstwem, 

wytworem wyobraźni, czy jednak są prawdą, jest sprzeczne z prawem.  

Wskazane jest aby sąd wspomagał się opiniami biegłych. Jednak opinie te nie mają na celu 

oceny wiarygodności zeznań i wręcz nie mogą takich ocen zawierać.  

Istnieje multum modeli psychologicznych, które mogą być pomocne przy ocenie 

wiarygodności. Zatem jakie czynniki należy wziąć pod uwagę, by jak najlepiej i w sposób 

najbardziej rzetelny ocenić, czy świadek zeznawał zgodnie z prawdą?  

 

2.4.1 Model U. Undeutscha 

Jest to jeden z najstarszych modeli, próbujących ustalić, czy zeznania są wiarygodne. 

Pierwsze próby uschematyzowania tej koncepcji pochodzą z 1959r112. Autor tej metody 

wyróżnia pięć grup kryteriów oceny wiarygodności zeznań: 

 
109 M. Pieńkowska, S. Pikulski, Składanie fałszywych zeznań w polskim prawie karnym [w:] Granice 

kryminalizacji i penalizacji, Olsztyn 2013, s. 374 
110 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555. 
111 Wyrok SN z dnia 13 marca 1958 r., IV K 586/57, RPEiS 1959, nr 1 oraz wyrok SN z dnia 21 maja 1981 r., II 

KR 135/81, OSNPG 1982, nr 1, poz. 10, uznający, iż "zasada swobodnej oceny dowodów nie daje podstawy do 

jakiegokolwiek apriorycznego preferowania lub dyskwalifikacji jednych z nich na rzecz drugich". 
112 E. Gruza, „Ocena wiarygodności zeznań świadków w procesie karnym”, Zakamycze 2003, s. 269. 
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• historia zeznania – pod hasłem tym kryje się stałość relacji, odpowiednia ciągłość 

linii narracyjnej; 

• cechy czynności relacjonowania – brana pod uwagę jest spójność oraz sprawność 

wypowiedzi; 

• struktura osobowości świadka – są to cechy indywidualne świadka, jego stopień 

rozwoju itp.; 

• motywacja do składania zeznań – w szczególności bierze się pod uwagę relacje 

miedzy świadkiem a oskarżonym; 

• cechy zawartości zeznania – wyróżnia się tutaj liczbę szczegółów, jednorodność 

opisu z sytuacjami, a także stopień zgodności z innymi ustaleniami faktycznymi113. 

Oprócz powyższych, Undeutsch wskazuje też na takie kryteria jak stopień spontaniczności 

zeznawania, skłonność do poprawek i uzupełniania zeznań. 

 

2.4.2 Model A. Trankella 

Propozycja oceny zeznań tego autora, opiera się na szerokim podziale na osiem grup, 

jednak w praktyce stosuje się dwie z nich: kryteria rzeczywistości, które dotyczą analizy 

struktury wypowiedzi świadka i analizy treści wypowiedzi świadka, oraz kryteria kontrolne, 

dotyczące formalnej kontroli logicznej wypowiedzi świadka114. Model ten jest dość 

skomplikowany i wymaga szerokiej wiedzy z zakresu psychologii, ze względu między innymi 

na specjalistyczną terminologię. 

 

2.4.3 Model F. Arntzena 

Model ten wydaje się być najbardziej przejrzysty i prosty w zrozumieniu, szczególnie jeśli 

chodzi o zeznania świadka. Autor proponuje następujący podział kryteriów: 

• Kryteria wynikające z przebiegu zeznania – uwzględniają one stopień stałości 

zeznań oraz rodzaj i sposób późniejszych uzupełnień. Stopień stałości zeznania 

ustala się w wyniku porównania wielokrotnie składanych zeznań, np. porównanie 

przesłuchania z  postępowania przygotowawczego z przesłuchaniem na rozprawie 

sądowej; jeżeli pojawiają się nieścisłości, to nie podważają one automatycznie 

wartości zeznań, jeśli dotyczą elementów, które zgodnie z prawami pamięci mogły 

zostać zapomniane; natomiast jeśli chodzi o uzupełnienia, to wiarygodne są 

 
113 Ibidem 
114 M. Kornak, „Małoletni jako świadek w procesie karnym”, Oficyna 2009, s. 190. 
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zeznania, które są podawane w szybkim tempie, wyłączającym możliwość 

uprzedniego przygotowania uzupełnień115. 

• Kryteria wynikające z treści zeznania – uwzględniają one stopień szczegółów 

podawanych przed świadka oraz treści charakterystyczne dla przestępstwa. 

Pierwsze, wskazują na dane dotyczące dokładnych opisów miejsc, osób oraz 

czynności, wraz z dialogami, okolicznościami pobocznymi, a także opisy przeżyć, 

zjawisk oraz podawanie szczegółów, które z punktu widzenia sprawy nie są istotne, 

a jednak zostały przez świadka zapamiętane. Drugie zaś, obejmują swoim zakresem 

opisy, odpowiadające danemu typowi przestępstwa, obejmujące treści, których 

świadek nie mógłby poznać bez rzeczywistego ich przeżycia116. 

• Kryteria wynikające ze sposobu zeznawania – kryteria te obejmują swoim 

zakresem zaangażowanie w przytaczane przez świadka fakty, nieudolność w ich 

przytaczaniu oraz niesterowanie w sposobie zeznawania. Zaangażowanie oznacza 

sposób reakcji na przypominanie sobie faktów, budzących emocje; nieudolność 

charakteryzuje się brakiem spójności w opowiadaniu historii, opowiadaniu 

szczegółów bez związku z przedmiotem sprawy; niesterowanie cechuje się 

naturalnym sposobem zeznawania, niezauważalnością elementów wyuczenia 

jakiejś historii, czasem także utrzymywaniem kontaktu wzrokowego, choć jest to 

kwestia indywidualna, zależna od osobowości117. 

• Kryteria pochodzące z węższego zakresu zeznania – bierze się tutaj pod uwagę 

m.in: cechy charakteru świadka, jego nastawienie emocjonalne do oskarżonego, czy 

widoczne skutki zeznawania118. 

Wydaje się, że model ten jest najbardziej przejrzysty do oceny dla osoby, która nie ma 

wykształcenia psychologicznego. Należy powtórzyć tutaj twierdzenie, że bardzo istotne jest 

ciągłe doszkalanie osób przesłuchujących, jak i poddających zeznania ocenie. Zastosowanie 

tych kryteriów, łącznie z wyliczonymi w art. 7 k.p.k., powinno znacznie usprawnić ocenę 

wiarygodności zeznań. 

 

 
115 Ibidem s. 190 
116 Ibidem. s. 191-192 
117 Ibidem s. 192-193 
118 Ibidem s. 193 
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2.4.4 Inne czynniki wpływające na wiarygodność zeznań 

Oczywistym jest, iż podane wyżej kryteria nie mogą w sposób jednoznaczny oceniać, czy 

zeznania są, czy też nie są wiarygodne. Wpływ na ich wiarygodność ma wiele innych 

czynników, niektóre z nich zostały już wspomniane przy metodach towarzyszących 

przesłuchaniu. 

Wśród czynników takich należy upatrywać między innymi cech osobowości świadka. 

Praktyka przesłuchań wskazuje, że nawet bardzo małe dzieci lub takie  

o niższym poziomie intelektualnym niż rówieśnicy, potrafią ujawnić informacje szczególnie 

istotne z punktu widzenia procesu119. Istotną rolę odgrywają takie cechy jak stopień pewności 

siebie i poczucie własnej wartości, podatność na sugestię, nastawienie na spełnianie oczekiwań 

innych osób, potrzebę skupienia na sobie uwagi, lęk przed karą i negatywną oceną innych osób, 

tendencje do fantazjowania, odporność na stres, zdolność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami 

otwartość w ujawnianiu własnych uczuć itd120. 

Wymieniając inne czynniki, wpływające na rzetelność zeznań, należy wymienić też 

warunki spostrzegania. Oczywiste jest, że ogromny wpływ mają tutaj także warunki 

zewnętrzne, takie jak odległość świadka od miejsca zdarzenia, czas obserwacji, inne zdarzenia 

w tle, elementy zakłócające, pora dnia, możliwości wykorzystania zmysłów podczas 

postrzegania121. Możliwe są także zniekształcenia, dokonywane we wspomnieniach na skutek 

upłynięcia zbyt długiego czasu od zdarzenia, wpływu osób trzecich na formowanie wspomnień 

u świadka, celowa manipulacja, a nawet pozyskiwanie nowych doświadczeń, zacierających te 

uprzednie. Z punktu widzenia tych czynników, istotny jest tutaj dobór odpowiedniego czasu na 

przesłuchanie. 

Ważną rolę odgrywa również charakter zdarzenia, z jakiego relację zdaje świadek. 

Zdarzenia niecodzienne, niezrozumiałe oraz takie, w których świadek doznaje traumy, będą  

z pewnością sprawiały większe problemy w relacjonowaniu122. Sprawca może wpływać na 

świadka groźbą, że jeśli powie cokolwiek, co obciąży zastraszającą osobę, to zrobi im krzywdę 

lub je zabije (np. w przypadku przestępstwa zgwałcenia czy zabójstwa), czy też wpływać na 

nie szantażując jego uczuciami („jeśli powiesz co się stało, to przestanę cię kochać”), ale znane 

są również przypadki nagradzania, czy obarczania winą świadka123. 

 
119 A. Budzyńska, „Psychologiczne aspekty zeznań małoletnich świadków”, Dziecko Krzywdzone nr 1 (30) 2010, 

Fundacja Dzieci Niczyje, s. 9 
120 Ibidem 
121 Ibidem s. 12 
122 Ibidem s. 11 
123 Ibidem s. 12 
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Oczywiście, nie sposób nie wspomnieć o wieku świadka, a jeśli świadek jest dzieckiem, to 

również o stopniu jego rozwoju i doświadczeniach. Przykładowo, przy przestępstwie 

zgwałcenia, dziecko 5-letnie nie do końca będzie sobie zdawało sprawę, co tak naprawdę się 

stało, prawdopodobnie wystąpią także problemy z nazewnictwem części ciała. W przypadku 

dziecka 13-letniego, z dużym prawdopodobieństwem będzie potrafiło ono opowiedzieć, 

jakiego charakteru krzywda je spotkała (wyłączając oczywiście sytuacje, kiedy nie pozwala na 

to trauma) oraz nazwać poszczególne czynności i części ciała. 

 

2.5 Podsumowanie 

Przygotowanie do przesłuchania jest bardzo istotne, zarówno z punktu widzenia organu  

i osoby przesłuchującej, jak i również samego świadka. Nie bez powodu czynność 

przesłuchania podzielona jest na kilka etapów, każda część jest niezwykle ważna w pozyskaniu 

rzetelnych zeznań, ale również ze względu na niewywoływanie negatywnych odczuć oraz 

wspomnień, jeśli chodzi o osobę przesłuchiwaną.  

Do każdej osoby, która ma zostać przesłuchana w charakterze świadka, należy podejść 

indywidualnie. Profesjonalne oraz rzetelne podejście do sprawy przyniesie obopólne zyski. 

Świadków można przydzielać do różnych grup. Jednak bywają sytuacje, kiedy świadkiem, 

również jedynym, może stać się - jak zostało wyżej wspomniane - dziecko. Czy wtedy 

przesłuchanie będzie wyglądało identycznie, jak w przypadku osoby dorosłej?   

Nie sposób nie wyodrębnić osobnej grupy świadków, jakimi są małoletni. Różnice przy 

przesłuchaniu małoletniego są dość istotne, opierają się także na dodatkowych przepisach, ale 

również szerszego udziału psychologii w tej czynności. Z tego względu, autorki postanowiły 

poświęcić małoletnim świadkom osobne rozdziały. 
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 III Świadek małoletni 

3.1 Zarys historyczny 

Procesowa rola dziecka ewaluowała na przełomie wieków. W starożytnej Grecji dowody  

z zeznań kobiet, dzieci i cudzoziemców były niedopuszczalne124. Podobne zasady 

obowiązywały w starożytnym Rzymie, gdzie według lex Julia dzieci nie były dopuszczane do 

roli świadka, gdyż nie posiadały one żadnych praw; podlegały władzy swojego ojca125. 

Oznaczało to, że nie tylko nie mogły być świadkami, ale również ich los, wybór między życiem 

a śmiercią zależał od ojca. Prawo to zostało zniesione dopiero w 365. roku naszej ery przez 

Walentyniana I126. Pierwszym znanym wyjątkiem od braku możliwości dopuszczenia dziecka 

do zeznawania jest proces Świętej Inkwizycji127.  

Do końca XIXw. rozmyślano nad psychiczną zdolnością dzieci do odtwarzania  

i zapamiętywania spostrzeżeń, kwestionowano także ich szczerość, a E. Locard odrzucił 

całkowicie możliwość składania zeznań przez dzieci, twierdząc, iż nie posiadają one żadnej 

wartości128.  H. Gross, jako jeden z pierwszych prawników dostrzegł potrzebę zastosowania 

wiedzy z zakresu nauk psychologicznych w sferze zeznań świadków. Twierdził, by  

w trudnych przypadkach powoływać psychologów jako biegłych129. Współcześnie 

problematyką zeznań świadków, w szczególności małoletnich, zajmują się E. Lofus,  

G. Allport, J.S. Bruner, L. Postman130. 

 

3.2 Problematyka związana z definicją małoletniego  

Podstawowym problemem, który należałoby wyjaśnić na początku, jest zdefiniowanie  

i rozróżnienie pojęć „dziecko”, „małoletni”, „nieletni”, które zazwyczaj jest dość kłopotliwe  

i trudne do zapamiętania. „Dziecko", zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka, oznacza  

„(…) każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem 

 
124 A. Gadomska-Radel, „Przesłuchanie dziecka jako ofiary i świadka przestępstwa w procesie karnym”, Wolters 

Kluwer 2015, s. 19. 
125 Op. cit., cyt. za:  „S. Waltoś, „Świadek w historii i w świecie współczesnym. Studium prawnoporównawcze” 

(w:) S. Waltoś (red.), „Świadek w procesie sądowym”, Warszawa 1985, s. 54. 
126 Op. cit, cyt. za: M. Balcerek., „Prawa dziecka”, Warszawa 1986, s. 38. 
127 Zob. http://christianitas.org/news/swieta-inkwizycja-kilka-faktow/ (dostęp 23.02.2018). 
128 A. Gadomska-Radel, „Przesłuchanie dziecka jako ofiary…”, cyt. za: E. Lockard. „Dochodzenie przestępstw 

według metod naukowych”, Łódź 1937, s. 20. 
129 A. Gadomska-Radel, „Przesłuchanie dziecka jako ofiary…”, cyt. za: S. Waltoś, „Tradycje historyczne zeznań 

świadka w procesie sądowym” (w:) S. Waltoś (red.), „Świadek w procesie...”, s. 59–60. 
130 Ibidem 
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odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletniość131”. Podobną definicję 

znajdziemy w Ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka: „(…) dzieckiem jest każda istota ludzka od 

poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości. Uzyskanie pełnoletniości określają odrębne 

przepisy132.” Jeśli chodzi o orzecznictwa, to w wyroku z dnia 28 maja 1997r. Trybunał 

Konstytucyjny wskazuje, iż dzieckiem jest osoba od momentu poczęcia do osiągnięcia 

pełnoletniości133. Definicję nie dziecka, lecz małoletniego reguluje kodeks cywilny, wskazując, 

iż małoletnim jest „(…) osoba, która nie ukończyła osiemnastego roku życia134”, wyjątek od 

tej zasady określony został w 10 § 2 Kodeksu cywilnego, tzn. iż pełnoletniość uzyskuje się  

w momencie zawarcia małżeństwa, co wiąże się z uzyskaniem pełnej zdolności do czynności 

prawnych. Definicję „nieletniego” przytacza Ustawa o postępowaniu  

w sprawach nieletnich, według której, zgodnie z art. 1 jest to:  

• osoba, która nie ukończyła 18. roku życia, w zakresie zapobiegania i zwalczania 

demoralizacji; 

• osoba, która po ukończeniu 13 lat, a przed ukończeniem 17 lat dopuściła się czynu 

karalnego; 

• osoba w wieku do 21 lat, wobec której wykonywane są środki wychowawcze  

i poprawcze135. 

Kodeks karny zaś reguluje pojęcie małoletniego w art. 10 § 1, wskazując  

na „nieletniego” osobę, która popełniła przestępstwo przed ukończeniem 17. roku życia136. 

Brak jednak jest legalnej definicji dziecka w kodeksie karnym, czy też w kodeksie 

postępowania karnego, mimo tego, że jest ona powszechnie stosowana137. 

Ustawodawca nie zakreślił również dolnej granicy wieku dla osób występujących  

w procesie karnym w charakterze świadka. Zaznacza tylko, że jest to „moment poczęcia” 

(Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka) lecz nie wskazuje jednoznacznie na wiek dopuszczający 

do składania zeznań. To organ prowadzący postępowanie podejmuje decyzję o powołaniu 

małoletniego do roli świadka. W praktyce ciągle jednak dominuje przekonanie, że dzieci nie są 

wiarygodnymi świadkami, często zakłada się, że dzieci częściej niż dorośli konfabulują  

 
131 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 

listopada 1989 roku Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r; https://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka (dostęp 

01.02.2018r.). 
132 Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). 
133 Orzeczenie TK z dnia 28 maja 1997 r., K 26/96, OTK ZU 1997, nr 2, poz. 19. 
134 Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 459) 
135 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 

382). 
136 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). 

 137 A. Gadomska-Radel, „Przesłuchanie dziecka jako ofiary…”, s. 20. 
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i fantazjują. Uważa się też, że mają zbyt słabo rozwiniętą pamięć i zdolność analizowania 

faktów, co zanegowały badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych138. Zatem 

założenie, iż małoletni jest mniej wiarygodnym świadkiem niż dorosły, nie może być 

prawidłowe. Oczywiste jest, że przesłuchanie małoletniego jest czynnością procesową  

o wiele bardziej skomplikowaną od przesłuchania dorosłego. Zatem powstaje pytanie, od 

jakiego wieku małoletni może zostać powołany na świadka, którego zeznania będą 

wiarygodne? 

 

3.3 Wiek a zdolność do składania zeznań 

Nie ulega wątpliwości, że dziecko w okresie niemowlęcym nie będzie powołane na 

świadka. Inaczej kształtuje się sytuacja, gdy dziecko jest w wieku 1-3 lat. W tymże wieku 

zaczynają kształtować się zdolności postrzegania, myślenia, wyobrażenia, jednak 

najważniejszą kwestią, którą należy brać pod uwagę podczas powoływania takiego dziecka na 

świadka jest fakt, czy potrafi sobie ono zdać sprawę z powagi sytuacji, jaką jest sformalizowane 

przesłuchanie w charakterze świadka oraz jakie konsekwencje niosą za sobą jego zeznania139. 

Według psychologów, przesłuchiwanie dzieci poniżej 4. roku życia zazwyczaj jest 

niepełnowartościowe, właśnie z względu na brak ich świadomości i oceny powagi sytuacji140. 

Świadek taki nie rozumie jakie ma prawa, a jakie obowiązki; trudno jest wyjaśnić dziecku, które 

dopiero zaczyna uczyć się czytać i pisać (choć takie umiejętności nabywa zwykle później) 

fakty, które w pełni zrozumiałe zaczynają być dla studentów prawa bądź kierunków 

powiązanych. J. Sokołowska twierdzi, że dziecko poniżej 10. roku życia nie jest na przykład 

zdolne do zrozumienia przysługującego mu prawa do odmowy zeznań141. Jednak każde dziecko 

rozwija się inaczej, zależy to od wielu czynników. Niezasadne byłoby wyznaczenie sztywnej, 

sformalizowanej granicy wiekowej dla małoletnich świadków. Najistotniejszym czynnikiem 

wpływającym na możliwość jego powołania powinna być zdolność do porozumiewania się142. 

Zarówno jeśli chodzi o dorosłego czy o dziecko, rozwój człowieka jest kwestią 

indywidualną. Różnice dostrzegane są nie tylko jeśli chodzi o różny przedział wiekowy,  

 
138 K. MacFarlane, J.R. Feldmeth., K. Saywitz. L. Damon . i inni, „Przesłuchanie i diagnoza małego dziecka”, 

Warszawa 2002 r., s. 21.   
139 D. Smolarek-Kędziorek, „Przesłuchanie dziecka w charakterze świadka w postępowaniu karnym – wybrane 

aspekty prawne i psychologiczne” „Krytyka Prawa”, tom 7, Akademia Leona Koźmińskiego, s. 448.  
140 Op. cit., cyt. za M. Toeplitz-Winiewska, „Fazy rozwojowe a metody przesłuchania dzieci” „Dziecko 

Krzywdzone” 2004 nr 6 s. 73-79. 
141 Op. cit., cyt. za: J. Sokołowska., Dziecko jako świadek,” Warszawa 1959, s. 124. 
142 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1985 r., VI KZP 28/85, OSNKW 1986/5-6/30. 
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ale także widoczne są u osób w tym samym wieku143. Poznanie możliwości dziecka oraz 

ustalenie, na jakim etapie rozwoju się znajduje okazuje się pomocne przy uzyskaniu rzetelnych 

zeznań, a także w kwestii jego ochrony przed negatywnymi skutkami przesłuchania144. Z tego 

względu konieczne jest poznanie, przynajmniej ramowo, etapów rozwoju dziecka, by wiedzę 

tę móc wykorzystać dalej w praktyce. 

Zgodnie z założeniami psychologii, wyróżnić można kilka faz rozwoju człowieka, 

poczynając od narodzin145. Najistotniejsze zmiany, zarówno w wyglądzie zewnętrznym, jak  

i psychice zachodzą do osiągnięcia około 18. roku życia. T. Hanausek dokonuje podziału  

na fazy rozwoju dziecka pod kątem zdolności do przesłuchania:  

• przedszkolnego (3–7 lat),  

• szkolnego (7–12 lat)  

• dorastania (12–18 lat)146. 

Wiek przedszkolny, wg autora, co prawda nie uwzględnia dzieci poniżej 3. roku życia, 

jednak nie można jednoznacznie założyć, że dziecko poniżej tego wieku nie będzie w stanie 

przekazać jakichkolwiek istotnych informacji147. Trzeba jednak zauważyć, że „ (…) dopiero  

w wieku przedszkolnym rozpoczyna się u dziecka rozwój umysłowo-ruchowy oraz zdolność 

umiejscawiania zdarzeń pod względem kolejności i pojmowanie związków przyczynowych 

między zjawiskami. Z pewnością umiejętność ta sprzyja dokładniejszemu ustaleniu okoliczności 

przestępstwa, gdyż pomaga dziecku – świadkowi budować relację składającą się z ciągu 

zdarzeń, a nie tylko wyrwanych z kontekstu informacji148.” Dziecku takiemu trudno skupić 

uwagę na jednej, konkretnej czynności, a przesłuchiwanie go jest dość kłopotliwe, dlatego 

ważne są szkolenia dla osób, które podejmują się przesłuchiwania małoletnich. Pamięć takiego 

dziecka ulega ciągłemu rozwojowi149, istotnym elementem przesłuchania jest naprowadzenie 

 
143D. Smolarek-Kędziorek, „Przesłuchanie dziecka w charakterze świadka…” cyt. za: A. Budzyńska, 

„Psychologiczne aspekty zeznań...”, s. 11, cyt. za: E. Gruza, „Psychologia sądowa dla prawników”, Warszawa 
2009, s. 141. 
144 Op. cit., s. 453. 
145 Op. cit.; E.H. Erijson proponuje aż 8 faz rozwoju: niemowlęctwo (od urodzenia do 1. roku życia), wczesne 

dzieciństwo (od 2. do 3. r.ż.), wiek zabaw (od 4. do 5. r.ż.), wiek szkolny (od 6. do 12. r.ż.), adolescencja 

(od 13. do 18. r.ż.), wczesna dorosłość (od 19. do 25. r.ż.), dorosłość (od 26. do 40. r.ż.), dojrzałość (powyżej 

41. r.ż.), cyt. za J. Trempała, „Wprowadzenie do psychologii rozwoju”, cyt. za:  J. Stralau (red.), Psychologia. 

Podręcznik akademicki, Gdańsk 2000. 
146 Op. cit., cyt. za: T. Hanausek., „Kryminalistyka. Zarys wykładu”, Kraków 2005, s.219 
147 D. Smolarek-Kędziorek, „Przesłuchanie dziecka w charakterze świadka…” Op. cit., s. 454. 
148 Op. cit., s. 455. 
149 Op. cit., cyt za: E. Gruza, Op. cit., s. 142; J.E.B. Myers, „Dziecko jako świadek”, M. Sajkowska (red.), 

„Przyjazne przesłuchanie dziecka”, Warszawa 2007, s. 19. 
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dziecka na wydobycie z pamięci określonych wspomnień, które nie będą wchodziły w obszar 

sugestii150.  

Należy też liczyć się z tym, że dzieci w wieku przedszkolnym wykazują zdolność do 

konfabulacji i fantazjowania, które to nie są tożsame, jeśli chodzi o podłoże psychologiczne151. 

Małoletni często wymyślają sytuacje, które nie miały miejsca, utożsamiają się z bohaterami 

bajek, nadają rzeczom martwym cechy ludzkie152. Wśród czynników, które wpływają na 

zeznawanie nieprawdy można też wyróżnić tzw. „wyolbrzymiający efekt pamięci”, „(…) który 

polega na tym, że zapamiętany przedmiot, ze względu na zaburzone proporcje dziecka  

w stosunku do otaczających go przedmiotów, wydaje się większy, niż był w rzeczywistości”153. 

Może być to związane zarówno z takim postrzeganiem tego przedmiotu w jego oczach, ale 

również ze względu na chęć zwrócenia na siebie uwagi. 

Wiek szkolny jest kolejnym etapem, w rozwoju dziecka. W tychże ramach wiekowych 

zauważa się większą zdolność do komunikacji, która związana jest także z rozpoczęciem 

edukacji szkolnej154. W szkole dziecko spotyka się z rówieśnikami, podlega opiece nauczycieli, 

boryka się z różnymi sytuacjami, bierze udział w szeroko rozumianych uroczystościach, 

występach, podejmuje wyzwania, a także uczy się odpowiedzialności i związanych z nią 

konsekwencji, co znacząco wpływa na jego rozwój nie tylko psychiczny, ale także kształtuje 

jego świadomość społeczną.  

Istotnym czynnikiem, wpływającym na jakość składanych przez małoletniego zeznań, jest 

jego zdolność do zapamiętywania, która rozwija się z wiekiem; wzrasta także szybkość, jakość 

zapamiętywania, a także pojemność pamięci155. Dziecko w wieku szkolnym jest  

w stanie zapamiętywać więcej szczegółów; staje się obserwatorem, który potrafi 

skoncentrować się na danym zjawisku, sytuacji oraz przyswajać materiał w określonym celu156, 

a także orientować się w czasie157. Tak samo jak przy świadkach w wieku przedszkolnym, 

niezwykle istotna jest technika przesłuchującego.  

Znaczącą różnicę między wiekiem przedszkolnym a szkolnym dostrzega się przy ocenie 

wiarygodności zeznań. Dziecko w wieku szkolnym mniej fantazjuje, za to zastępuje 

 
150 O sugestiach w dalszej części pracy. 
151 D. Smolarek-Kędziorek, „Przesłuchanie dziecka w charakterze świadka…”, s. 456. 
152 Ibidem, cyt za: J. Sokołowska., „Dziecko jako świadek”, Warszawa 1959 
153 Ibidem, s. 457., cyt. za: I.M.L. Hunter, „Pamięć. Fakty i złudzenia”, Warszawa 1963, s. 39–40. 
154 Ibidem 
155 D. Smolarek-Kędziorek, „Przesłuchanie dziecka w charakterze świadka…”, s. 458 
156 Ibidem, s. 457., cyt. za: M. Żebrowska (red.), „Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży”, Warszawa 1975. 
157 Ibidem, s. 458., cyt. za: V. Kwiatkowska-Darul, „Przesłuchanie małoletniego świadka w polskim procesie 

Karnym”, Toruń 2007, s. 101. 
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fantazjowanie świadomym kłamstwem158. Wynika to zazwyczaj z relacji towarzyskich, 

odrzucenia w grupie rówieśniczej, chęci „zaistnienia”; mogą się również zdarzać przypadki 

samooskarżenia w celu odciążenia innej osoby159. 

Ostatni etap, jaki wyszczególnia T. Hanausek, jest okres dorastania. Dziecko staje się 

rozwojowo najbardziej zbliżone do dorosłego, jednak nie można jeszcze traktować go z nim na 

równi160. Pod uwagę należy też brać różnice między rozwojem dziewcząt  

i chłopców, a także zmiany hormonalne, poszukiwania swojej tożsamości i roli społecznej161. 

Co ważne, w wieku dorastania rozwija się pamięć, logika, rozumienie sensu,  

a także możliwość skupienia uwagi, orientacji w czasie i przestrzeni162, co może mieć znaczący 

wpływ na jakość jak i również ilość przekazanego na przesłuchaniu materiału. 

Autor powyższego podziału zwraca jednak uwagę, iż podane przez niego ramy mają 

charakter orientacyjny, a do wieku należy podchodzić indywidualnie. Nie należy również 

zakładać, że dziecko w wieku poniżej zakreślonych ram nie będzie zdolne do złożenia zeznań, 

które mogą obciążyć lub przeciwnie, odciążyć oskarżonego lub podejrzanego. Nawet 

pojedyncze wyrazy, określone gesty lub reakcje mogą pomóc w osądzeniu i nie należy ich 

bagatelizować. Pod uwagę należy również wziąć fakt, iż to rodzina jest naturalnym 

środowiskiem rozwoju dziecka i to ona w dużym stopniu oddziałuje na sfery osobowości 

dziecka163. 

 

3.4 Regulacje prawne 

Tak jak zostało to już wspomniane, świadek od zamierzchłych czasów odgrywał jedną  

z kluczowych ról przy rozstrzyganiu wszelkich sporów, często był i jest on jedynym źródłem 

dowodowym. Każde zeznania mogą diametralnie zmienić przebieg postępowania, dlatego nie 

należy pomijać możliwości przesłuchania małoletniego, gdyż to właśnie jego informacje mogą 

przyczynić się do uniewinnienia bądź skazania oskarżonego.  

 
158 Ibidem 
159 Ibidem., cyt za: A. Szumski, „Przesłuchanie dzieci i nieletnich. Wartość dowodowa ich zeznań (wyjaśnień)”, 

M. Szostak (red.), „Wybrane problemy psychologii sądowej, „Przegląd Prawa i Administracji” 2005, t. LXXII, 

s. 122. 
160 D. Smolarek-Kędziorek, „Przesłuchanie dziecka w charakterze świadka…”, Op. cit. s. 459. 
161 Ibidem, cyt. za: M. Przetacznikowa, „Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży”, Warszawa 1973, s. 

134.; B. Hołyst, „Zagrożenie ładu społecznego, cz. 1”, Warszawa 2013 
162 Ibidem, cyt za: Z. Majchrzyk, „Nieletni i świadek w sądzie”, Warszawa 2014, s. 165. 
163 M. Pieńkowska, B. Karpińska-Głowacka „Przestępstwa na szkodę osób małoletnich. Czynniki kryminogenne”, 

[w:] R. Dziembowski, M. Pieńkowska, A. Opalska (red. nauk.) „Śladami Profesora Pikulskiego”, Szczecin-

Olsztyn 2015, s. 10. 
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Organ prowadzący postępowanie działa zgodnie z zasadami i dyrektywami, do których jest 

obowiązany się stosować. Zgodnie z zasadą prawdy materialnej, zawartej 

w art. 2 §2 Kodeksu postępowania karnego: „Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny 

stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne.164” oraz z zasadą obiektywizmu z art. 4, według której 

organy obowiązane są uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść,  

jak i na niekorzyść oskarżonego165; niedopuszczanie świadka ze względu na wiek byłoby 

bezprawne, gdyż może on posiadać istotne z punktu widzenia sprawy informacje – działające 

na korzyść bądź niekorzyść oskarżonego.  

W drodze przypomnienia, „świadkiem jest każda osoba wezwana w tym charakterze przez 

organ procesowy, zobowiązana jednocześnie do stawiennictwa i złożenia zeznań   

w sprawie166”, jednak świadkiem będzie również „(…) osoba, która sama zgłasza się do organu 

procesowego bez wcześniejszego jej wezwania, w celu złożenia zeznań167.  

K. Boratyńska, Ł. Chojniak i W. Jasiński rozróżniają świadków na: 

a) świadka w rozumieniu faktycznym, jako osobę, która była przy popełnieniu czynu 

zabronionego; 

b) świadka w rozumieniu procesowym, jako osobę wezwaną do procesu w charakterze 

świadka przez organ procesowy, w którego ocenie świadek posiada informacje na temat 

toczącego się postępowania168. 

Według statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości, z roku na rok wzrasta liczba 

przesłuchiwanych dzieci w trybie art. 185a Kodeksu postępowania karnego169. Oznacza to,  

że rola procesowa małoletnich jest coraz większa oraz że organy uznają ich za wiarygodne 

źródło dowodowe, ale niestety może być to powiązane z faktem, że małoletni stają się coraz 

częściej ofiarami przestępstw. Podłożem dla tychże przestępstw często są czynniki rodzinne, 

środowiskowe, społeczno-kulturowe, a także status społeczny i ekonomiczny170. 

Podstawowe gwarancje dotyczące małoletniego znajdują się w Konstytucji.  

Art. 30 stanowi o poszanowaniu godności, także przez władze publiczne. Z kolei art. 45 mówi 

o prawie do sprawiedliwego procesu oraz możliwości wyłączenia jawności sprawy. Istotnym 

 
164 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 Nr 89 poz. 555 ze zm.). 
165 Ibidem 
166 Ustawa kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r., (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.). 
167 K. Marszał., S. Stachowiak., K. Zgryzek, „Proces karny”, Volumen 2012, s. 261. 
168 K. Boratyńska, Ł. Chojniak i W. Jasiński, „Postępowanie karne” Warszawa 2012, s. 167. 
169K. Osiak, „Prawa i obowiązki małoletniego pokrzywdzonego, które przysługują mu podczas przesłuchania w 

trybie art. 185a Kodeksu postępowania karnego” Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka Vol. 15 Nr 4 

(2016) s. 87. 
170 M. Pieńkowska, B. Karpińska-Głowacka „Przestępstwa na szkodę osób małoletnich. Czynniki kryminogenne”, 

[w:] R. Dziembowski, M. Pieńkowska, A. Opalska (red. nauk.) „Śladami Profesora Pikulskiego”, Szczecin-

Olsztyn 2015, s. 15. 
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artykułem Konstytucji jest również art. 72 – zasada dobra dziecka: Rzeczpospolita Polska 

zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej 

ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją171. Ponadto, 

artykuł ten reguluje również kwestię opieki nad dzieckiem, a także wysłuchania zdania dziecka. 

Idąc porządkiem hierarchicznym aktów prawa polskiego, warto też naznaczyć regulacje 

europejskie. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r., 

ratyfikowana przez Polskę w 1993 r. w art. 6 wskazuje na możliwość odstąpienia od zasady 

jawności rozprawy dla ochrony dobra małoletniego172. Również w Zaleceniach Komitetu 

Ministrów dla państw członkowskich z dnia 28 czerwca 1985 r. nr R(85)/11 w sprawie pozycji 

ofiary w procesie karnym, znajdziemy przepis pozwalający na uczestnictwo osoby bliskiej 

małoletniemu podczas przesłuchania173. 

Istotną rolę w sprawie przesłuchiwania małoletnich odgrywają też decyzje ramowe, przede 

wszystkim Decyzja ramowa Rady Unii Europejskiej z dnia 15 marca 2001r.  

w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym (2001/220/WSiSW). Wskazuje, że konieczne 

jest wypracowanie podstawowych norm ochrony ofiar przestępstw, wypracowanie przepisów 

dotyczących ich potrzeb, czy minimalizowanie zjawiska wiktymizacji wtórej. Decyzja ta 

uwzględnia także potrzeby „najbardziej wrażliwych” ofiar, jakimi są dzieci174.  

Z punktu widzenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ważne orzeczenie padło 

dnia 16.06.2005r. w sprawie włoskiej nauczycielki Marii Pupino175. Trybunał stwierdza, że 

„sąd krajowy musi mieć możliwość zezwolenia małym dzieciom, które twierdzą, że padły ofiarą 

złego traktowania (…) na składanie zeznań w sposób umożliwiający zagwarantowanie im 

odpowiedniego poziomu ochrony176”.  

Nie sposób też nie odwołać się do Wytycznych dotyczących postępowania w sprawach 

karnych z udziałem dzieci, przyjętych podczas 36 sesji plenarnej Rady Gospodarczej  

i Społecznej Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją nr 2005/20, które to uznają 

 
171 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U.1997.78.483. 
172 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia  

4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2, Dz.U. 1993 nr 

61 poz. 284. 
173 I. Bondarczuk, „Przesłuchanie małoletniego ..” s. 318. 
174 I. Bondarczuk, „Przesłuchanie małoletniego ..” s. 318. 
175 Patrz: Wyrok Trybunału (Wielka Izba) z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie C-105/03. Pupino zarzucono 

popełnienie w okresie od stycznia do lutego 2001r. ciągu przestępstw nadużycia środków dyscypliny zawartego 

we włoskim kodeksie karnym wobec jej podopiecznych, którzy nie ukończyli piątego roku życia. Nauczycielka 

miała bić, zaklejać usta taśmą, zastraszać oraz zabraniać małoletnim wychodzenia do toalety. Poza tym, dopuściła 

się naruszenia czynności ciała jednej z wychowanek, co skutkowało obrzękiem w okolicy czoła.  
176 Wyrok Trybunału (Wielka Izba) z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie C-105/03. 
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ochronę praw dziecka w pierwszej kolejności177. Najszerzej jednak procedurę przesłuchania 

małoletniego reguluje Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 

1997 Nr 89 poz. 555 ze zm.). 

Najistotniejszym źródłem w sprawie przesłuchania są przepisy Kodeksu postępowania 

karnego. Podstawę dla tej czynności procesowej wskazuje art. 189 pkt. 1 k.p.k., stanowiący  

o tym, że od świadków, którzy nie ukończyli 17. roku życia nie odbiera się przyrzeczenia178 - 

stąd nasuwa się wniosek, iż osoby takie mogą być powoływane na świadków, jednak nie 

wymaga się od nich przyrzeczenia o składaniu zeznań zgodnie z prawdą. Spowodowane jest to 

nieświadomością roli, jaką odgrywają, jakie konsekwencje mogą nieść jego kłamstwa. 

O możliwości przesłuchiwania osób poniżej 18 roku życia wskazuje także  

art. 171 § 3 k.p.k. - jeżeli osoba przesłuchiwana nie ukończyła 15 roku życia, wówczas czynności 

z jej udziałem powinny być w miarę możliwości przeprowadzane z udziałem jej przedstawiciela 

ustawowego lub faktycznego opiekuna179.  

Przede wszystkim jednak, przesłuchanie małoletniego jako świadka regulują art. 185a 

Kodeksu postępowania karnego oraz art. 185b. Przez długi czas ustawodawca polski nie 

regulował przesłuchania małoletniego jako wyodrębnionego z procedury przesłuchania. 

Dopiero w roku 2003 wprowadzono nowelizację do Kodeksu postępowania karnego, tworzącą 

przepis 185a – przesłuchanie pokrzywdzonego w charakterze świadka180. Poprzednia regulacja 

odnosiła się do czasu popełnienia czynu i ówczesnego wieku pokrzywdzonego, co nie 

umożliwiało adekwatnej ochrony181. Zgodnie z art. 49§1 Kodeksu postępowania karnego, 

pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio 

naruszone lub zagrożone przez przestępstwo182. Wspomniany już art. 185a k.p.k., dotyczy 

właśnie przesłuchania pokrzywdzonych przestępstwami z użyciem przemocy lub groźby 

bezprawnej lub przewidzianymi w rozdziale XXIII (Przestępstwa przeciwko wolności), XXV 

(Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności – ustawodawca zadecydował  

o umieszczeniu przestępstw w jednym rozdziale, mimo odrębnych przedmiotów ochrony183)  

 
177 A. Wesołowska, „Regulacje prawne dotyczące ochrony małoletnich w toku postępowania karnego”, Dziecko 

krzywdzone nr 3(20) 2007, s. 30. 
178 A. Antoniak-Drożdż, „Przesłuchanie dziecka w procesie karnym – uwagi praktyczne”, Prokuratura i Prawo 6, 

s. 45. 
179 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 Nr 89 poz. 555 ze zm.). 
180 I. Bondarczuk, „Przesłuchanie małoletniego w procesie karnym w trybie art. 185a i 185b k.p.k.” s. 319. 
181 D. Świecki (red.), „Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I” Wolters Kluwer 2017, s. 709. 
182 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 Nr 89 poz. 555 ze zm.). 
183 M. Pieńkowska, M. B. Baranowska, R. Dziembowski „Wpływ Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011r. na polskie regulacje prawnokarne dotyczące przestępstw związanych z 

seksualnym wykorzystaniem osób małoletnich” [w:] R. Dziembowski, M. Pieńkowska, A. Opalska (red. nauk.) 

„Śladami Profesora Pikulskiego”, Szczecin-Olsztyn 2015r. s. 36. 
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i XXVI (Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece) Kodeksu karnego, którzy w chwili 

przesłuchania nie ukończyli lat 15. Przestępstwami tymi są: 

➢ Art. 189. Pozbawienie człowieka wolności 

➢ Art. 189a. Handel ludźmi 

➢ Art. 190. Groźba karalna 

➢ Art. 190a. Stalking 

➢ Art. 191. Zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia 

➢ Art. 191a. Utrwalanie wizerunku nagiej osoby 

➢ Art. 192. Wykonywanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta 

➢ Art. 193. Zakłócanie miru domowego 

➢ Art. 197. Zgwałcenie lub wymuszenie do poddania się innej czynności seksualnej 

➢ Art. 198. Seksualne wykorzystanie bezradności lub niepoczytalności innej osoby 

➢ Art. 199. Seksualne nadużycie stosunku zależności lub krytycznego położenia 

➢ Art. 200. Obcowanie płciowe z osobą małoletnią lub doprowadzenie jej  

do poddania się czynnościom seksualnym 

➢ Art. 200a. Nawiązywanie kontaktu z osoba małoletnią za pomocą systemu 

teleinformatycznego w celach pedofilskich 

➢ Art. 200b. Publiczne propagowanie treści o charakterze pedofilskim 

➢ Art. 201. Kazirodztwo 

➢ Art. 202. Prezentacja i rozpowszechnianie pornografii 

➢ Art. 203. Zmuszanie do uprawiania prostytucji 

➢ Art. 204. Stręczycielstwo, sutenerstwo i kuplerstwo 

➢ Art. 206. Bigamia 

➢ Art. 207. Znęcanie się 

➢ Art. 208. Rozpijanie osoby małoletniej 

➢ Art. 209. Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego 

➢ Art. 210. Porzucenie małoletniego lub osoby nieporadnej 

➢ Art. 211. Uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego albo osoby nieporadnej 

➢ Art. 211a. Organizowanie adopcji dzieci w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. 

Obowiązuje również zasada, co do której małoletni może zostać przesłuchany tylko raz,  

o ile nie wyjdą na jaw istotne okoliczności przemawiające za ponownym przesłuchaniem bądź 

zażąda tego oskarżony, który nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania świadka184. 

 
184 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 Nr 89 poz. 555 ze zm.). 
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Niestety, pojęcie „istotne okoliczności” nie jest zdefiniowane i w każdej sprawie musi być 

oceniane indywidualnie. Co ważne, jak wskazuje A. Wesołowska, „przed przystąpieniem do 

takiego przesłuchania małoletniego sędzia powinien już dysponować materiałem dowodowym, 

który umożliwi pełne rozpytanie dziecka185. Ma to udoskonalić, a także a miarę możliwości 

przyspieszyć ponowne przesłuchanie, ale przede wszystkim pozwolić na kompleksowy, pełny 

wywiad bez konieczności powtarzania go po raz kolejny. 

Paragraf §2 wskazuje także na potrzebę przebiegu przesłuchania w obecności biegłego 

psychologa. Prokurator, a także obrońca oraz pełnomocnik mają prawo wziąć udział  

w przesłuchaniu. Przy przesłuchaniu małoletniego ma prawo także być osoba przez niego 

wskazana, o ile nie ogranicza to swobody jego wypowiedzi. Przesłuchanie takie utrwala się za 

pomocą urządzeń rejestrujących, które to nagranie odtwarza się na rozprawie głównej oraz 

odczytuje się protokół. Ważna uwaga znajduje się w §4, który umożliwia przesłuchanie 

małoletniego, który ukończył 15. rok życia na takich samych warunkach, jak określonych  

w paragrafie §1-3, „gdy zachodzi uzasadniona obawa, że przesłuchanie w innych warunkach 

mogłoby wywrzeć negatywny wpływ na jego stan psychiczny186”. 

Art.185b dotyczy przesłuchania małoletniego świadka w sprawach o przestępstwa  

z rozdziałów XXV i XXVI Kodeksu karnego, tj. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej  

i obyczajności oraz Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece187, który w chwili przesłuchania 

nie ukończył 15. roku życia188. Jak widać, brak jest, jak w przypadku pokrzywdzonego, 

rozdziału XXIII, tj. art. 189-193.  

Pozostali małoletni powołani na świadków, przesłuchiwani są w „zwykłym” trybie, 

przewidzianym w art. 177 k.p.k. Dodatkowe możliwości przewiduje §1a, tzn. możliwość użycia 

urządzeń technicznych, które pozwolą dokonania tej czynności na odległość, jeśli zachodzi 

obawa, że obecność oskarżonego przy przesłuchaniu mogłaby negatywnie oddziaływać na 

świadka. Skutkiem takiego oddziaływania mogłoby być składanie zeznań niezgodnie z prawdą, 

poczucie skrępowania lub zastraszenia u świadka, ale także wiązać mogłoby się to z procesem 

wiktymizacji wtórej. Artykuł ten jednak nie przewiduje - co z punktu widzenia małoletniego 

jest szczególnie istotne - jednorazowego przesłuchania świadka. Brak jest także 

 
185 A. Wesołowska, „Regulacje prawne dotyczące ochrony małoletnich…”, Dziecko krzywdzone nr 3(20) 2007,  

s. 39. 
186Ustawa kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm. 
187 Rozdział ten został uznany jako istotny w trybie przesłuchania z art. 185a w drodze nowelizacji w 2005r -  

Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1181). 
188 Ustawa kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm. 
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obligatoryjności udziału biegłego psychologa w przesłuchaniu oraz utrwalania obrazu  

i dźwięku189. 

Z kolei paragraf §3 mówi o braku zastosowania przepisów z paragrafu §1 oraz  

§2 w przypadku, gdy świadkiem jest małoletni, który współdziałał w popełnieniu czynu 

zabronionego lub świadka, którego czyn pozostaje w związku z czynem, o który toczy się 

postępowanie. 

Z punktu widzenia rzetelności zeznań małoletniego świadka, bardzo ważne przepisy 

znajdują się w art. 171 §4, §5 oraz §7 k.p.k. Według §4 oraz §5, świadkowi nie wolno zadawać 

pytań, które mogłyby sugerować treść odpowiedzi, ale również z punktu widzenia prawa, co 

wydaje się być sprawą oczywistą, niedopuszczalne jest wpływanie na osobę przesłuchiwaną za 

pomocą przymusu lub groźby bezprawnej, a także stosowanie hipnozy, środków chemicznych 

lub technicznych, które mogą wpływać na procesy psychiczne. Poza tym, jeżeli oświadczenia 

zostaną złożone w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi lub zostaną uzyskane jak 

powyżej, nie mogą one stanowić dowodu. 

Powyższe tryby przesłuchań wynikają z potrzeby ochrony małoletniego, który  

nie ukończył 15 lat, przed ponownymi negatywnymi odczuciami, związanymi  

z wiktymizacją wtórną, która spowodowana mogłaby być wielokrotnym przesłuchiwaniem,  

a także przed zastraszaniem czy pogorszeniem stanu psychicznego bądź wejściem dziecka  

w stan zespołu stresu pourazowego190. Normy zawarte w tychże artykułach mają charakter 

gwarancyjny dla małoletnich świadków. 

Jak widać, katalog przestępstw, co do popełnienia których w charakterze świadka mogą 

zostać powołani małoletni, jest dość szeroki. Jednak porównując ich ilość do całego katalogu 

przestępstw z Kodeksu karnego, czy nie nasuwa się wątpliwość, że zakres ten powinien zostać 

rozszerzony? Czy małoletni pokrzywdzony innym przestępstwem, niż przewidzianym  

w danych rozdziałach, jeśli jego zeznania mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia, nie 

powinien zostać przesłuchany (dajmy na to w przypadku oszustwa z art. 286 Kodeksu karnego), 

w trybach 185a czy 185b Kodeksu postępowania karnego? Jest to temat na pewno dyskusyjny, 

jednak ustawodawca na chwilę obecną nie przewiduje takiej możliwości. 

Ważne jednak jest rozróżnienie roli procesowej małoletniego, jeśli chodzi o jego zeznania. 

Może być on tylko świadkiem, ale może występować też w roli świadka równocześnie jako 

 
189 O. Trocha, „Praktyka przesłuchiwania dzieci w Polsce. Raport z badań aktowych”, Fundacja Dzieci Niczyje 

2011, s. 8. 
190 B. M. Kałdon, „Prawne aspekty przesłuchania dziecka w postępowaniu sądowym” Profilaktyka Społeczna  

i Resocjalizacja 2013, 21 ISSN 2300-3952, s. 47., cyt. za: Judith Lewis Herman (1998) „Przemoc: Uraz psychiczny 

i powrót do równowagi”. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 
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pokrzywdzony. Zarówno w przypadku świadka, czy świadka pokrzywdzonego, jego prawa   

i obowiązki są bardzo podobne, choć oczywiście są różnice, na które należy zwrócić uwagę. 

 

3.5 Prawa i obowiązki małoletniego świadka 

Małoletni, którego sąd zdecyduje się powołać na świadka, staje się jednocześnie 

uczestnikiem procesu. Jego świadomość, jak ważną rolę odgrywa, rośnie wraz z wiekiem, choć 

błędne byłoby stwierdzenie, iż im dziecko jest starsze, tym bardziej świadome tego, jakie 

konsekwencje będą za sobą niosły jego zeznania, gdyż zależy to od wielu innych czynników, 

takich jak na przykład przygotowanie i profesjonalizm osób przesłuchujących. Bez względu 

jednak na wiek, małoletniemu świadkowi przysługują z góry określone prawa oraz obowiązki, 

z których zazwyczaj nie zdaje on sobie sprawy, a o których, zgodnie  

z prawem (art. 16 k.p.k. – zasada informacji), organ obowiązany jest pouczyć. Prawa służą 

świadkowi w celu ochrony przed negatywnymi skutkami jego uczestnictwa w postępowaniu, 

obowiązki zaś mają za zadanie usprawnić pracę organu191.  

 

3.5.1 Prawo do odmowy składania zeznań 

Jak już zostało wspomniane, prawo do odmowy składania zeznań uregulowane jest w art. 

182 k.p.k. Jest ono jednym z najważniejszych praw, które przysługują świadkowi. Dotyczy 

świadków, którzy są dla oskarżonego osobą najbliższą oraz trwa nadal, jeśli ustaje stosunek 

przysposobienia; dla małoletniego będą to więc rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, 

rodzeństwo192. W Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2003r. podkreśla się, że „prawo 

odmowy zeznań, określone w art. 182 §1 k.p.k., przysługuje każdemu świadkowi, a więc także 

małoletniemu193.” Dzięki temu prawu, małoletni chroniony jest przed negatywnym skutkiem 

złożenia zeznań na niekorzyść oskarżonego, który jest dla niego osobą najbliższą. Ponadto, 

chroni go przed wyborem „mniejszego zła” i konfliktem z własnym sumieniem194, ale także 

może stanowić gwarancję przed składaniem fałszywych zeznań.  

Prawo to jednak przysługuje wyłącznie świadkowi - to on musi podjąć decyzję, czy będzie 

składał zeznania, czy też nie. Decyzji w tej kwestii nie podejmuje za niego jego przedstawiciel 

 
191 M. Kornak, „Małoletni jako świadek w procesie karnym” Oficyna 2009, s. 30, cyt. za: E. Gruza „Ocena 

wiarygodności zeznań świadków w procesie karnym. Problematyka kryminalistyczna” Kraków 2003, s. 161. 
192 Patrz: art. 115 § 11 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 ze zm.). 
193 Uchwała z dnia 19 lutego 2003 r. I KZP 48/02. 
194 K. Osiak, „Prawa i obowiązki małoletniego pokrzywdzonego…”, s. 88, cyt. za: V. Kwiatkowska-Darul 

„Przesłuchanie dziecka” Kraków: Kantor Wydawniczy „Zakamycze” 2001, s. 125. 
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ustawowy. Należy jednak zwrócić uwagę na wiek małoletniego świadka. 13-letnie dziecko być 

może zrozumie, jakie prawo mu przysługuje i będzie w stanie podjąć świadomą decyzję co do 

odmowy składania zeznań, jednak czy taką świadomość posiada dziecko 5-letnie195?  

Według J. Sokołowskiej, „(…) dziecko przed ukończeniem 10 lat nie jest zdolne do 

podjęcia takiej decyzji196”. W przypadku dzieci poniżej 13 roku życia, zasadne byłoby 

rozważenie, czy decyzji o odmowie składania zeznań nie powinno składać dziecko łącznie ze 

swoim przedstawicielem ustawowym, pod warunkiem, że nie jest on oskarżonym  

w procesie197.  

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2010r. głosi, że „Rodzic małoletniego nie 

może, działając w charakterze przedstawiciela ustawowego, wykonywać praw tego 

małoletniego jako pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, w tym także w postępowaniu  

z oskarżenia prywatnego, jeżeli oskarżonym jest drugi z rodziców198”, co ogranicza wpływ 

rodzica na działanie dziecka na korzyść współmałżonka. Jeśli zachodzi powyższa sytuacja, sąd 

opiekuńczy ustanawia kuratora, który będzie czuwał nad respektowaniem praw oraz 

wypełnianiu obowiązków małoletniego świadka199.  

Poza tym, prawo to ma charakter całościowy, to znaczy, że świadek całkowicie rezygnuje 

ze składania zeznań - nie może zeznawać tylko na korzyść oskarżonego, a przy pytaniach 

obciążających skorzystać z tego właśnie prawa200. To, co wyróżnia prawo do odmowy zeznań, 

to fakt, że jest ono bezwarunkowe, to znaczy, że nie muszą być spełnione żadne dodatkowe 

warunki oprócz bycia dla oskarżonego osobą bliską, by z niego skorzystać201.  

Bez wątpienia, najtrudniejszą do zrealizowania kwestią, jest przekazanie małoletniemu, na 

czym polega jego prawo do odmowy złożenia zeznań. Nie jest wprost określone od jakiego 

wieku zaczyna rozumieć istotę oraz powagę całej sytuacji. Nie wie też, jakie konsekwencje 

mogą przynieść jego zeznania. Czasami, przez niekompetencję osoby przesłuchującej, nie są  

w stanie zrozumieć tego prawa, nie wspominając już o tym, że nie są w ogóle informowani  

o swoim prawie. Wynika z badań przeprowadzonych przez J. Mierzwińską-Lorencką: wśród 

badanych przez nią spraw, znalazło się 38 małoletnich, którym przysługiwało powyższe prawo, 

 
195 M. Kornak, „Małoletni jako świadek w procesie karnym”, Oficyna 2009, s. 33. 
196K. Osiak, „Prawa i obowiązki małoletniego pokrzywdzonego…”, s. 88, cyt. za: J. Sokołowska, „Dziecko jako 

świadek”  Warszawa 1959 Wydawnictwo Prawnicze, s. 124. 
197 M. Kornak, „Małoletni jako świadek w procesie karnym”, Oficyna 2009, s. 33. 
198 Uchwała z dnia 30 września 2010 r. Sąd Najwyższy I KZP 10/2010. 
199 K. Osiak, „Prawa i obowiązki małoletniego pokrzywdzonego…” s. 90, cyt za: J. Mierzwińska-Lorencka, 

„Kurator procesowy – zadania, rola, cel ustanowienia” w: „Kurator procesowy dla małoletniego 

pokrzywdzonego”, s. 35–55. Warszawa 2016, Fundacja Dzieci Niczyje. 
200 A. Sakowicz (red.), „Kodeks postępowania karnego. Komentarz”, C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 493. 
201 M. Kornak „Małoletni jako świadek w procesie karnym” Oficyna 2009, s. 30. 
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w tym dwojgu z nich prawo do odmowy składania zeznań zostało przedstawione dopiero 

podczas drugiego przesłuchania. Z jej badań wynika także, że najlepiej przyswajane informacje 

przekazują małoletnim świadkom biegli psychologowie202.  

Fundacja „Dzieci Niczyje” w swoim poradniku sugeruje, by rozmowa  

z dzieckiem, w momencie próby przedstawienia mu prawa do odmowy składania zeznań, 

wyglądała przykładowo w określony sposób: 

1) W przypadku dzieci młodszych (do 10 r.ż.): 

„Już wiesz, że jestem sędzią i rozmawiam z dorosłymi i dziećmi. Teraz chcę porozmawiać  

z tobą o X (sprawca, członek rodziny) i o tym, co się zdarzyło. Możesz ze mną nie rozmawiać  

o X i nie będę się na ciebie z tego powodu gniewać. Jednak chcę się dowiedzieć jak najwięcej, 

żeby lepiej zrozumieć, co się stało. Obiecuję, że będę cię uważnie słuchał(-a). Czy 

porozmawiasz ze mną o X?” 

2) W przypadku dzieci starszych (powyżej 10 r.ż.): 

„Chcę, żebyś wiedział(-a), że masz prawo nie rozmawiać ze mną o sprawach związanych  

z osobą z twojej rodziny, możesz również odmówić odpowiedzi na niektóre pytania związane  

z tą osobą. Sprawa, o której mamy rozmawiać dotyczy X (sprawca, członek rodziny). Możesz 

ze mną nie rozmawiać o X i nie będę mieć do ciebie o to pretensji. Ale musisz wiedzieć, że wtedy 

trudniej będzie zmienić sytuację, która może być trudna dla ciebie lub innych. Dlatego chcę się 

dowiedzieć również od ciebie, co się zdarzyło, bo możesz przekazać mi ważne informacje. Czy 

zechcesz porozmawiać ze mną o X? 203” 

Jak widać, w zależności od wieku, rozmowa z małoletnim na temat jego prawa do odmowy 

składania zeznań powinna przebiegać inaczej. Nie jest również powiedziane,  

że w powyższy sposób, w każdych okolicznościach, zastosowanie się do tegoż schematu 

przyniesie określony skutek w postaci zrozumienia przez małoletniego, na czym polega jego 

prawo i że może z niego skorzystać.  

Trudności w tej kwestii nie reguluje również żaden przepis prawa, który jednoznacznie 

wskazywałby na okoliczności, w jaki sposób wiedza ta ma mu zostać przekazana. Ważną rolę 

odgrywa tutaj biegły psycholog, który w najbardziej trafny sposób potrafi dotrzeć do dziecka, 

tym bardziej, jeśli mowa o jednym z najważniejszych praw, jakie przysługuje świadkowi. 

 

 
202K. Osiak „Prawa i obowiązki małoletniego pokrzywdzonego…” s. 91., cyt. za: J. Mierzwińska-Lorencka, 

„Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego w trybie art. 185a k.p.k. – wybrane wyniki badań aktowych.” 

Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 10(2), 2011, s. 56–76. 
203 „Wymiar Sprawiedliwości przyjazny dziecku. Jak prowadzić przesłuchanie dziecka. Metodyka przesłuchania 

małoletniego świadka”, Fundacja Dzieci Niczyje, s. 3. 
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3.5.2 Prawo do uchylenia się od odpowiedzi na pytanie 

Kolejnym prawem, które przysługuje małoletniemu świadkowi, jest prawo do uchylenia 

się od odpowiedzi na pytanie, zawarte w art. 183 §1 k.p.k. W odróżnieniu od prawa  

do odmowy składania zeznań, przysługuje ono tylko do odmowy odpowiedzi na konkretne 

pytanie. Ma to na celu uchronić małoletniego od odpowiedzi na niewygodne pytanie, które 

mogłoby narazić jego bliskiego na konsekwencje, choć może on też myśleć, że narazi tym 

samym siebie, jeśli brał współudział w czynie, o który toczy się spór, jeżeli nie zdaje sobie 

sprawy, że odpowiedzialność karną ponosi się od 17. roku życia. Nie wymaga się od niego 

wyjaśnienia przyczyny odmowy odpowiedzi na pytanie - istnieje jednak możliwość spytania 

go o takową przyczynę204.  

Tym samym, jak w przypadku prawa do odmowy składania zeznań, rodzi się pytanie, jak 

wytłumaczyć dziecku, w sposób w pełni przez niego zrozumiały, o przysługującym mu prawie? 

Podobnie jak poprzednio, w tym przypadku istotne znaczenie ma przesłuchujący,  

a także biegły psycholog205. Należy pamiętać jednak o obowiązku poinformowania świadka  

o przysługujących mu prawach; naruszenie tego przepisu może powodować strach  

u małoletniego206, poczucie dyskomfortu, braku jakiejkolwiek orientacji w danej sytuacji,  

co może znacząco wpłynąć na rzetelność jego zeznań, a w konsekwencji doprowadzić do 

naruszenia naczelnej zasady procesowej – zasady prawdy materialnej. 

 

3.5.3 Prawo małoletniego do odmowy zeznań lub odpowiedzi na pytania w sytuacji   

         szczególnie bliskiego stosunku z oskarżonym 

Prawo to jest ściśle związane z prawem do odmowy składania zeznań, czy prawem do 

uchylania się od odpowiedzi na pytanie207; skodyfikowane zostało w art. 185 k.p.k.  

Artykuł ten wskazuje, że organ może zwolnić świadka od odpowiedzi na pytanie lub składania 

zeznań, jeśli pozostaje z oskarżonym w szczególnie bliskim stosunku. Oznacza to, że nie są 

wymagane więzi rodzinne, by świadek został zwolniony od odpowiedzi - wystarczy wykazanie, 

że oskarżony jest dla niego osobą bliską, np. przyjacielem czy opiekunem208. 

Ustawodawca nie reguluje jednak definicji osób pozostających w szczególnie bliskim 

stosunku; swoje orzeczenie w tej sprawie wydał Sąd Najwyższy, który stwierdza, że  

 
204 M. Kornak, „Małoletni jako świadek w procesie karnym”, Oficyna 2009, s. 34. 
205 Ibidem 
206 K. Osiak, „Prawa i obowiązki małoletniego pokrzywdzonego…” s. 93, cyt. za: V. Kwiatkowska-Darul, 

„Przesłuchanie dziecka”, Kraków: Kantor Wydawniczy „Zakamycze” 2001, s. 127. 
207 Ibidem 
208 K. Osiak, „Prawa i obowiązki małoletniego pokrzywdzonego…”, s. 93, cyt. za: V. Kwiatkowska-Darul 

„Przesłuchanie dziecka” Kraków: Kantor Wydawniczy „Zakamycze” 2001, s. 127. 
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„(…) pod pojęciem bliskiego stosunku osobistego, o jakim mowa w przepisie art. 167 k.p.k. 

(na dzień 8.03.2019r. jest to art. 185), należy rozumieć wprawdzie inny niż wynikający  

z więzów pokrewieństwa, powinowactwa czy małżeństwa stosunek, określony w art. 165 k.p.k. 

(obecnie 182), jednakże musi to być również stosunek silnie łączący z oskarżonym osobę mającą 

być przesłuchaną w charakterze świadka209”.  

Nie ma jednak znaczenia moment powstania takiej więzi210, a więc katalog takich osób jest 

nieograniczony. Ważne jest natomiast, że uchylenie takie może mieć miejsce na wniosek 

świadka. Wniosek taki powinien wskazywać okoliczności dowodzące na istnienie szczególnej 

relacji z oskarżonym211. Oceny takiego wniosku dokonuje organ przeprowadzający 

przesłuchanie, a decyzja o zwolnieniu zapada w formie zarządzenia212. 

Podobnie, jak w przypadku uprzednich praw, tak samo i w tym trudność polega na 

przekazaniu małoletniemu o istocie tegoż prawa, o zdefiniowaniu mu osoby szczególnie 

bliskiej, a także zrozumieniu, że może odmówić składania zeznań czy uchylić się od 

odpowiedzi na pytanie. 

 

3.5.4 Prawo do przesłuchania w miejscu pobytu 

Rodzajem odstępstwa od obowiązku stawiennictwa na wezwanie organu procesowego213, 

jest prawo małoletniego świadka do przesłuchania go w miejscu pobytu. Świadek uzyskuje 

takowe prawo na mocy art. 177 §2 k.p.k.: z powodu choroby, kalectwa lub innej, niedającej się 

pokonać przeszkody.  

Z jednej strony jest to uprawnienie świadka, z drugiej zaś możliwość przeprowadzenia 

przesłuchania przez organ bez zbędnej zwłoki, spowodowanej np. chorobą świadka. Z punktu 

widzenia małoletniego, przesłuchanie takie może wiązać się dla niego z mniejszym stresem, 

ale także większym poczuciem bezpieczeństwa i komfortu214. 

  

 
209 Orzeczenie SN z dnia 16.03.1979r., IV KR 36/79, niepubl.; w: M. Kornak „Małoletni jako świadek w procesie 

karnym” Oficyna 2009, s. 35, cyt. za: K. Osiak „Prawa i obowiązki małoletniego pokrzywdzonego…” s. 93. 
210 M. Kornak, „Małoletni jako świadek w procesie karnym” Oficyna 2009, s. 35. 
211 K. Osiak, „Prawa i obowiązki małoletniego pokrzywdzonego…” s. 93, cyt za: M. Kornak, „Małoletni jako 

świadek w procesie karnym”, Oficyna 2009, s. 35. 
212 K. Osiak, „Prawa i obowiązki małoletniego pokrzywdzonego…”, s. 93. 
213 O obowiązkach w dalszej części pracy. 
214 M. Kornak, „Małoletni jako świadek w procesie karnym”, Oficyna 2009, s. 35. 
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3.5.5 Prawo do swobodnego wypowiadania się 

Prawo do swobodnego wypowiadania się uregulowane zostało w art. 172 §1 k.p.k. Według 

niego, osobie przesłuchiwanej należy umożliwić swobodne wypowiadanie się, a dopiero 

później przejść do zadawania pytań uzupełniających.  

Ponadto, §4 artykułu wyraźnie wskazuje na zakaz zadawania pytań sugerujących. Prawo 

do zadawania pytań, co do zasady, ma organ przesłuchujący, ale także strony, pełnomocnicy, 

biegli oraz obrońcy. W §5 ustawodawca wskazuje też na praktyki, które są zakazane przy 

przesłuchaniu: wpływanie na wypowiedzi osoby przesłuchiwanej przymusem lub groźbą 

bezprawną, a także stosowanie hipnozy, środków chemicznych lub technicznych wpływających 

na procesy psychiczne. W razie zeznań uzyskanych wbrew powyższym zakazom lub  

w warunkach, które mogły wyłączyć swobodę wypowiedzi małoletniego, nie mogą one 

stanowić dowodu. 

 

3.5.6 Możliwość usunięcia oskarżonego z sali na czas przesłuchiwania 

Co do zasady, oskarżony ma prawo do obecności przy wszystkich czynnościach 

dowodowych, jednak art. 390 §2 k.p.k. wyraźnie wskazuje, że jeśli jego obecność mogłaby 

krępująco oddziaływać na zeznania świadka (lub biegłego), przewodniczący może zarządzić, 

by oskarżony, na czas przesłuchania, opuścił salę sądową. Po powrocie oskarżonego, 

przewodniczący informuje go o przebiegu rozprawy oraz umożliwia mu złożenie wyjaśnień co 

do przeprowadzonych dowodów bez jego obecności. 

Wniosek o usunięcie oskarżonego z sali może złożyć rodzic małoletniego, osoba 

reprezentująca małoletniego, prokurator, ale również sam sędzia może podjąć taką decyzję215. 

Składa się go w formie pisemnej przed rozprawą bądź ustnie przed przesłuchaniem dziecka216. 

Dzięki usunięciu oskarżonego, małoletni może odczuwać mniejszy stres niż przy jego 

obecności, co znacząco mogłoby wpłynąć na swobodę wypowiedzi. 

  

 
215 „Gdy Twoje Dziecko Jest Świadkiem – Broszura dla rodziców dzieci biorących udział w sprawach karnych  

w charakterze świadka”, opracowanie D. Drab, Fundacja Dzieci Niczyje 2013, s. 13-14. 
216 Ibidem, s. 14. 
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3.5.7 Możliwość wyłączenia jawności rozprawy 

Sąd może zadecydować o wyłączeniu jawności rozprawy, w sytuacjach przewidzianych  

w art. 360 k.p.k. W przypadku małoletniego, zastosowanie ma §1 pkt. 2) owego przepisu, który 

wskakuje na możliwość wyłączenia jawności rozprawy, jeśli choćby jeden  

z oskarżonych jest nieletni lub na czas przesłuchania świadka, który nie ukończył 15 lat.  

Co ważne jednak, nie można wyłączyć jawności rozprawy, jeśli sprzeciwi się temu prokurator. 

 

3.5.8 Prawo do odmowy poddania się badaniom i oględzinom 

Jeśli małoletni świadek jest jednocześnie pokrzywdzonym, a karalność czynu uzależniona 

jest od jego stanu zdrowia, to małoletni nie może sprzeciwić się oględzinom  

i badaniom niepołączonym z zabiegiem chirurgicznym, czy obserwacją w zakładzie 

leczniczym. Wynika to z potrzeby ustalenia, czy czyn miał w ogóle miejsce (np.  

w przypadku zgwałcenia bądź innych czynności seksualnych), jak i w przypadku ustalenia 

znamion czynu zabronionego (np. naruszenie czynności narządów ciała)217. Jeżeli jednak 

małoletni jest tylko świadkiem w sprawie, oględzinom czy badaniom poddaje się tylko za jego 

zgodą lub zgodą rodzica. 

 

3.5.9 Prawo do ochrony przed wtórną wiktymizacją  

Uprawnienie to nie wynika bezpośrednio z Kodeksu postępowania karnego, chociaż  

w jakimś stopniu reguluje je art. 185a, ale podstawowego prawa należy doszukiwać się  

w przepisach zawartych w Karcie Praw Dziecka – Ofiary/Świadka Przestępstwa218. 

Wiktymizacja, wg Słownika Języka Polskiego to „(…) działanie sprawiające, że dana osoba 

staje się ofiarą219”. Wiktymizacja wtórna zaś, „ma miejsce, gdy ofiara przestępstwa doznaje 

kolejnej krzywdy na skutek działania innych osób, a w tym także organów procesowych, 

podczas czynności odnoszących się do traumatycznego dla niej zdarzenia, np. podczas 

przesłuchania.220. Najczęściej powiązana jest z ofiarami przestępstw o charakterze seksualnym, 

choć oczywiście nie tylko.  

Jak wynika z pkt. 11 ust. 2 Karty, jedną z form ochrony powinno być przeprowadzenie 

przesłuchania w przyjaznym dla dziecka pokoju. Kolejną przesłanką wynikającą z ust. 4 jest 

 
217 T. Gregorczyk, „Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym: Komentarz” Warszawa 

2008, s. 442. 
218 K. Osiak, „Prawa i obowiązki małoletniego pokrzywdzonego…” s. 97, cyt. za: J. Mierzwińska-Lorencka, 

„Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzystywaniem seksualnym”. Warszawa 2012, s. 124. 
219 https://sjp.pl/wiktymizacja (dostęp 8.03.2019r.). 
220 K. Osiak, „Prawa i obowiązki małoletniego pokrzywdzonego…” s. 97. 
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prawo do tego, aby przesłuchanie odbywało się jeden raz, co ma swoje odniesienie do  

art. 185a, chyba że wyjdą na jaw istotne okoliczności, wymagające ponownego przesłuchania.  

Oprócz tego, dziecko ma prawo do kontaktu z osobami najbliższymi podczas procedur, co 

zawiera pkt. 13 Karty; prawo do może zostać ograniczone ze względu na dobro dziecka.  

 

3.5.10 Prawo małoletniego do przygotowania się do uczestnictwa w przesłuchaniu 

Prawo to nie jest również stricte określone w Kodeksie postępowania karnego, jednak 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu 

przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c 

Kodeksu postępowania karnego uwzględnia prawo do uzyskania specjalistycznej pomocy, 

ułatwiającej składanie zeznań, pomoc w komunikowaniu się i uzyskania informacji  

o czynnościach z jego udziałem221.  

Małoletni, którzy zostają powoływani na świadka, zazwyczaj nie zdają sobie sprawy  

z tego, jaką rolę mają odegrać, jak istotne będą ich zeznania, ale przede wszystkim dlaczego 

nieznajomi im ludzie zadają pytania na temat, z którym nie wiążą się zazwyczaj żadne miłe 

wspomnienia. Choć wytłumaczenie dziecku takich zagadnień jest bardzo trudne, to nie należy 

pomijać procesu przygotowania go do roli, jaką ma odegrać.  

Z badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii wynika, że dzieci, które przed dokonaniem 

przesłuchania zostały poinformowane o znaczeniu tej czynności, czuły się znacznie 

swobodniej222.  

Niestety w Polsce nie ma dokładnie określonych procedur postępowania z dzieckiem 

powołanym na świadka w celu jego przygotowania. Ważna jest edukacja, tzn. uświadamianie 

dziecka o jego prawach oraz obowiązkach, zapoznanie z osobami, z którymi będzie miało 

styczność podczas dokonywania poszczególnych czynności223.  

Z punktu widzenia dziecka, istotne może być przedstawienie mu miejsca przesłuchania224. 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wydała broszurę dla małoletnich świadków, która zawiera 

 
221 K. Osiak, „Prawa i obowiązki małoletniego pokrzywdzonego…” s. 94, cyt. za: Aneks do Rezolucji Rady 

Gospodarczej i Społecznej ONZ nr 2005/20 (Wytyczne dotyczące wymiaru sprawiedliwości w sprawach, w których 

ofiarami lub świadkami przestępstw są dzieci), przyjętej 22 lipca 2005r. W: M. Sajkowska, „Przyjazne 

przesłuchanie dziecka”, Warszawa, Fundacja Dzieci Niczyje. 
222 K. Osiak, „Prawa i obowiązki małoletniego pokrzywdzonego…” s. 94, cyt. za: A. Budzyńska, O. Trocha, 

„Dziecko uczestniczące w postępowaniu karnym” Warszawa 2015, s. 19. 
223 Op. cit., s. 96, cyt. za: A. Budzyńska, O. Trocha „Dziecko uczestniczące w postępowaniu…” s. 38, cyt. za:  

A. Gadomska-Radel, „Przesłuchanie dziecka jako ofiary i świadka przestępstwa w procesie karnym” Warszawa 

2015, s. 189-190. 
224 K. Osiak, „Prawa i obowiązki małoletniego pokrzywdzonego…” s. 96, cyt. za: A. Budzyńska, O. Trocha, 

„Dziecko uczestniczące w postępowaniu karnym” Warszawa 2015, s. 19-20. O miejscu przesłuchania w dalszej 

części pracy. 
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wszelkie informacje, które mogą nurtować dziecko. Opisuje krok po kroku procedurę 

przesłuchania, przedstawia jego prawa oraz obowiązki, dzięki czemu poczucie stresu i strachu 

małoletniego może się znacząco zredukować. 

 

3.5.11 Obowiązek stawiennictwa 

Obowiązek stawiennictwa skodyfikowany jest w art. 177 §1 Kodeksu postępowania 

karnego. Przepis ten zobowiązuje osobę wezwaną w charakterze świadka do stawienia się  

i złożenia zeznań. Obowiązek taki trwa aż do chwili prawomocnego zakończenia procesu225. 

Aby jednak wezwanie było skuteczne, musi mieć odpowiednią formę i zostać odpowiednio 

doręczone.  

Doręczenie takiego wezwania, jeśli chodzi o małoletniego, polega na dostarczeniu go jego 

rodzicom bądź opiekunom prawnym, a wezwanie powinno zawierać informację, w jakim 

charakterze zostaje powołany małoletni226. Co ważne, osoba, której przysługuje prawo do 

odmowy złożenia zeznań, obowiązana jest do złożenia takiej odmowy oświadczając to już po 

stawieniu się na wezwanie227. Innymi słowy, świadek, bez względu na okoliczności 

obowiązany jest stawić się na wezwanie, a dopiero po stawieniu się może odmówić składania 

zeznań.  

Wyjątkiem jest sytuacja, przewidziana w §2 owego przepisu, tzn. możliwość  

ze skorzystania prawa do przesłuchania w miejscu pobytu228. W przypadku niestawienia się, 

możliwe jest przymusowe doprowadzenie świadka lub nałożenie na niego kary pieniężnej, 

jednak w przypadku małoletniego, zastosowanie takich środków byłoby niestosowne229. 

Rodzice mogą ewentualnie zgłosić organowi wątpliwości co do słuszności przesłuchania 

dziecka, ale wedle art. 185a §2 k.p.k., istnieje również możliwość obecności przedstawiciela 

ustawowego małoletniego przy przesłuchaniu230.  

 

3.5.12 Obowiązek pozostawania do dyspozycji organu procesowego 

W Kodeksie postępowania karnego brak jest przepisu szczególnego, który wprost reguluje 

powyższy obowiązek. Pośrednio jednak wynika on z art. 285 §1, który głosi, że na  świadka 

 
225 K. Osiak, „Prawa i obowiązki małoletniego pokrzywdzonego…” s. 99, cyt. za: Postanowienie SA  

w Katowicach z 27.03.2013r., II AKz 183/12. 
226 M. Kornak, „Małoletni jako świadek w procesie karnym” Oficyna 2009, s. 39. 
227 K. Osiak, „Prawa i obowiązki małoletniego pokrzywdzonego…” s. 99, cyt. za: J. Skorupka (red.), „Kodeks 

postępowania karnego. Komentarz” LEGALIS/el 2017. 
228 Patrz: 4.4. Prawo do przesłuchania w miejscu pobytu.  
229 K. Osiak, „Prawa i obowiązki małoletniego pokrzywdzonego…” s. 99. 
230 K. Osiak, „Prawa i obowiązki małoletniego pokrzywdzonego…” s. 100. 
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(ale również biegłego, tłumacza czy specjalistę) można nałożyć karę porządkową  

w wysokości do 3000zł, w razie niestawienia się na wezwanie organu lub oddalenia się  

z miejsca czynności przed jej zakończeniem231. Kara taka zostanie oczywiście nałożona na 

rodziców lub opiekunów prawnych.  

Obowiązek ten nabiera szczególnego charakteru w przypadku małoletniego. Niewskazane 

jest, aby małoletni świadek zbyt długo wyczekiwał na korytarzu, był przesłuchiwany przez 

wiele godzin bez możliwości odpoczynku, skorzystania z toalety, czy posilenia się232, gdyż 

może to skutkować znudzeniem, poczuciem zmęczenia, rezygnacją, ale także 

zdenerwowaniem, czy nasileniem stresu. 

 

3.5.13 Obowiązek składania zeznań i mówienia prawdy 

Złożenie zeznań jest obowiązkiem, o ile małoletniemu nie przysługuje prawo  

do odmowy zeznań. Poinformowanie go o tym obowiązku może łączyć się z dużym stresem, 

związanym z przymusem mówienia. Według Kwiatkowskiej-Darul „(…) jeżeli chodzi  

o dziecko-świadka, to wydaje się, iż nie powinno być ono informowane o obowiązku 

zeznawania, bowiem taka informacja mogłaby nie zostać w pełni zrozumiana i wywołać lęk,  

a w jego następstwie stres233”. Organ powinien wyjaśnić małoletniemu, że oczekuje od niego 

mówienia tylko prawdy i tylko zdarzeń, które faktycznie miały miejsce. W poradniku Fundacji 

Dzieci Niczyje wskazano, jak mogłaby taka prośba wyglądać: 

„To bardzo ważne, żebyś mówił(-a) prawdę. Czy obiecujesz, że będziesz mówił(-a) prawdę? 

Z dziećmi młodszymi (do 10 r.ż.) ustalamy różnicowanie prawdy od kłamstwa: 

1. Teraz porozmawiamy o tym, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Jeżeli powiem, że 

twoja bluzka (sukienka, spodnie etc.) jest zielona (czarna, żółta etc.), to jest to prawda, czy nie? 

(odpowiedź dziecka) 

Tak, to nie jest prawda, bo twoja bluzka jest (czerwona, biała etc.) 

2. Jeśli powiem ci, że teraz siedzę na krześle, to jest to prawda, czy nie jest to prawda? 

(odpowiedź dziecka) 

Tak, to jest prawda, ja rzeczywiście siedzę na krześle234.” 

 
231 Ustawa kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm. 
232 M. Kornak, „Małoletni jako świadek w procesie karnym” Oficyna 2009, s. 40, cyt. za: J. Stańda, „Stanowisko 

świadka w polskim procesie karnym”, Warszawa 1976, s. 50. 
233 K. Osiak, „Prawa i obowiązki małoletniego pokrzywdzonego…”, s. 101, cyt. za: V. Kwiatkowska-Darul, 

„Przesłuchanie dziecka”, Kraków: Kantor Wydawniczy „Zakamycze” 2001. 
234 „Wymiar Sprawiedliwości przyjazny dziecku. Jak prowadzić przesłuchanie dziecka. Metodyka przesłuchania 

małoletniego świadka”, Fundacja Dzieci Niczyje, s. 4. 
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Taka wstępna rozmowa pozwoli dziecku na zidentyfikowanie, co rzeczywiście jest prawdą, 

a co nie oraz czego oczekują od niej osoby zadające mu pytania. Chociaż małoletni do 17. roku 

życia nie ponoszą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, to dla dobra 

postępowania organ obowiązany jest wyjaśnić, jakie konsekwencje mogą nieść za sobą jego 

konfabulacje.  

 

3.5.14 Obowiązek poddania się badaniom 

Jak zostało już wspomniane235, małoletni, jeśli jest pokrzywdzonym, a karalność czynu 

sprawcy zależna jest od stanu zdrowia pokrzywdzonego, nie może sprzeciwić się oględzinom  

i badaniom, niepołączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie 

leczniczym236, co sformułowane zostało w art. 192 §1 k.p.k.  

Paragraf §2 mówi także o możliwości przesłuchania świadka w obecności biegłego lekarza 

lub biegłego psychologa, jeśli istnieją wątpliwości co do stanu psychicznego, rozwojowego 

świadka, a świadek nie ma możliwości by się temu sprzeciwić237. Sprzeciwić się powyższym 

założeniom nie mogą także jego przedstawiciele ustawowi. Za ujęciem takim przemawia 

przede wszystkim konieczność stwierdzenia, czy czyn faktycznie miał miejsce238, jak również 

ustalenie stopnia karalności czynu, zależnego od stopnia wyrządzonej krzywdy. Oczywiście, 

wskazane jest, aby z małoletnim obchodzić się delikatnie, spokojnie, w sposób wyrozumiały,  

a także by dziewczynki były badane przez kobiety239. 

 

3.6 Podsumowanie 

Rola małoletniego w procesie karnym zmienia się i wciąż będzie się zmieniała  

na przestrzeni lat. W przeszłości dzieci nie były dopuszczane do roli procesowej, jaką jest rola 

świadka, jednak z upływem czasu zaczęto dostrzegać, jak istotnych informacji mogą one 

dostarczyć. Znaczący wpływ miał na to z pewnością rozwój psychologii, ale także rosnąca  

z czasem świadomość społeczna. 

Istotnym problemem, którego ustawodawca aktualnie nie uregulował, są rozbieżności 

między pojęciem „dziecko”, a „małoletni”, „nieletni”. Tworzą zawiłości, przez które ciężko 

jest jednoznacznie stwierdzić, kim jest człowiek, który ma zostać powołany na świadka. 

 
235 patrz: 3.5.8. Prawo do odmowy poddania się badaniom i oględzinom. 
236 Ustawa kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm. 
237 Ibidem 
238 M. Kornak, „Małoletni jako świadek w procesie karnym”, Oficyna 2009, s. 42. 
239 Ibidem 



  72 

 

Kodeks postępowania karnego nie reguluje w sposób jednoznaczny prawnej ochrony świadka 

poniżej 18. roku życia. Zazwyczaj posługuje się zaczerpniętym z kodeksu cywilnego pojęciem 

„małoletni”, jednak problem pojawia się, kiedy małoletni uzyskuje pełnoletniość w wieku  

16 lat z chwilą zawarcia małżeństwa.  

Co więcej, problemem, którego nie sposób na chwilę obecną rozwiązać, jest brak ustalenia 

dolnej granicy wieku dla powołania małoletniego świadka. Nie jest zadaniem trudnym 

wprowadzenie nowego przepisu, który regulowałby sztywno, że wiekiem minimalnym będzie 

5 lat. Jednak czy rozwiązanie takie przyniosłoby oczekiwane efekty? Wszak każde dziecko 

rozwija się inaczej, w innym wieku pozyskuje dane zdolności, a poza wiekiem uwzględnia się 

również m.in. cechy indywidualne, charakter zdarzenia, dla którego małoletni miałby zostać 

świadkiem, czy warunki przechowywania i analizowania spostrzeżeń240. Nie sposób zatem 

określić jednoznacznie właściwej dolnej granicy dla dziecka, które ma zostać powołane na 

świadka. To, czy dziecko jest zdolne bądź nie do odegrania tak ważnej roli procesowej, jest 

kwestią bardzo trudną do oceny – decyzję podejmuje sąd. Jednak przed jej podjęciem powinien 

rozeznać się, czy nie spowoduje to urazu psychicznego oraz czy jego zeznania mogą być 

przydatne w postępowaniu.  

Hierarchizując przepisy prawne, swój początek regulacja praw, obowiązków, czy samej 

procedury przesłuchania małoletniego znajduje w Konstytucji. Ukazują się w niej nie tylko 

przepisy stanowiące o poszanowaniu godności, czy możliwości wyłączeniu jawności sprawy, 

ale także mające odniesienie do ochrony praw dziecka.  

Ochronę małoletniego jako świadka i pokrzywdzonego reguluje nie tylko prawo krajowe, 

ale także wiele przepisów międzynarodowych. Odkąd Polska jest członkiem różnego rodzaju 

organizacji międzynarodowych, respektowane są również przepisy tworzone przez  

te organizacje, mające na celu ujednolicenie prawa na wielu obszarach. Ogólnie dotyczą one 

ochrony praw dziecka, praw związanych z przeciwdziałaniem wtórnej wiktymizacji, a także 

ograniczeniem czynników stresujących. 

Najszerzej regulujący zakres procedury przesłuchania świadka, w tym małoletniego, 

znajduje się w Kodeksie postępowania karnego. Przede wszystkim wskazuje, kiedy małoletni 

może zostać powołany na świadka, w jakich okolicznościach, jakie są przeciwwskazania, ale 

również jakie uzyskuje prawa z chwilą powołania go oraz jakie narzucone mu zostają 

obowiązki. Rozróżnia także rolę świadka oraz świadka pokrzywdzonego. Można śmiało 

 
240 A. Budzyńska, „Jak przesłuchiwać dziecko. Poradnik dla profesjonalistów uczestniczących w przesłuchaniu 

małoletnich świadków”, Fundacja Dzieci Niczyje, s. 3. 
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stwierdzić, że katalog praw jest dosyć szeroki, jednak czy na pewno zawarte zostały wszystkie 

prawa, które powinny przysługiwać małoletniemu?  

Poza tym, ustawodawca nie wskazuje wprost, od jakiego wieku małoletni może zostać 

powołany na świadka. Z drugiej strony, przepis stricte regulujący wiek dopuszczenia świadka 

mógłby być w wielu przypadkach krzywdzący, gdyż każde dziecko rozwija się inaczej – jedno 

będzie w stanie zeznawać w wieku 4 lat, inne w wieku 12. Wiele powinno zależeć od stopnia 

jego rozwoju, jednak czy zawsze zdolność do spełnienia swojej roli procesowej jest w sposób 

kompetentny weryfikowana? Poza tym, jeśli przyjrzeć się przewlekłości postępowań, czy 

prawo małoletniego do ochrony przed wtórną wiktymizacją jest respektowane? 

Wiele kontrowersji może budzić także zastosowanie „normalnego” trybu przesłuchania 

wobec małoletniego, który nie został pokrzywdzony przestępstwem z rozdziałów XXIII, XXV 

lub XXVI Kodeksu karnego, czy świadka przestępstw popełnionych bez użycia przemocy, 

groźby bezprawnej lub określonych w rozdziałach XXV i XXVI Kodeksu karnego. Jeżeli 

dziecko, które ma zostać powołane na świadka w przypadku popełnienia innego przestępstwa 

niż wymienionego powyżej, oraz osiągnięcia już wieku 15 lat, ma być przesłuchane 

wielokrotnie, to czy nie jest automatycznie narażone na wtórną wiktymizację? 

Jedną z ważniejszych ról w procesie odgrywa również stopień kompetencji osób, które 

mają do czynienia z dzieckiem na etapie przesłuchania. Sposób, w jaki zostanie poprowadzone 

przesłuchanie, jakie podejście będą miały osoby obecne podczas przesłuchania, ton głosu, czy 

nawet sposób umeblowania miejsca przesłuchania, może mieć kluczowe znaczenie dla tego, co 

dziecko przekaże i jakie skutki będzie to miało w dalszym etapie postępowania. Regulacje 

dotyczące wyglądu miejsca, zachowania osób, a także etapów przesłuchania wyjaśnione 

zostaną w kolejnym rozdziale. 
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IV Przesłuchanie małoletniego 

4.1 Wprowadzenie 

Małoletni jest szczególnie wymagającym typem świadka. W przypadku osób pełnoletnich, 

zorganizowanie przesłuchania jest o wiele łatwiejsze. W przypadku małoletniego, który 

dopiero się rozwija oraz który nie osiągnął dojrzałości psychicznej, przesłuchanie może nieść 

za sobą bardzo negatywne i daleko idące skutki. Mowa tutaj o przesłuchaniu źle 

zorganizowanym. Przepisy prawa, co prawda regulują kwestie związane z warunkami 

przesłuchania małoletniego, jednak wydaje się, że nie wskazują one jednoznacznie  

i kompleksowo środowiska, w jakim powinien zostać przesłuchany małoletni. Wiele zależy od 

jego wieku, od otoczenia, w jakim się wychowuje, od relacji z rówieśnikami, dojrzałości 

emocjonalnej, a także od tego, czy jego rola w procesie wynika z bycia tylko świadkiem, czy 

też pokrzywdzonym.  

Ważną rolę odgrywają także rodzice. Odpowiednie nastawienie oraz wytłumaczenie 

dziecku, jak ważną osobą staje się w procesie, jak jego zeznania mogą zaważyć na dalszym 

losie człowieka mogą być kluczowe dla świadomości małoletniego. Owszem, obowiązek 

informacji ciąży na organie prowadzącym postępowanie, jednak to z najbliższymi, szczególnie 

z rodzicami, dziecko będzie rozmawiało po raz pierwszym o czekającym go wydarzeniu. 

Jeżeli już organ decyduje na powołanie małoletniego na świadka, powinien zapewnić 

warunki jak najbardziej sprzyjające rzetelnej i wyczerpującej wypowiedzi małoletniego. Na 

temat miejsca, czasu, osób przesłuchujących, powstało wiele publikacji. Należy mieć na 

uwadze, że przesłuchanie małoletniego, to zagadnienie łączące w sobie osiągnięcia wiedzy 

wielu nauk. Interdyscyplinarny charakter tworzą koneksje nauk z dziedzin prawa, psychologii, 

pedagogiki, czy medycyny. Dlatego jedną z najważniejszych kwestii organizacyjnych jest 

powołanie specjalistów w dziedzinie psychologii oraz pedagogiki. Odpowiednie 

przygotowanie pomieszczenia, osób, czy nawet wybrana prawidłowo pora dnia może mieć 

znaczący wpływ na jakość zeznań, ale także psychikę dziecka, dla którego przesłuchanie jest  

z pewnością wielkim przeżyciem. 

 

4.2 Okoliczności przesłuchania małoletniego 

Jak już zostało wspomniane, przesłuchaniu małoletniego powinny towarzyszyć specjalne, 

przeznaczone dla niego warunki, w których będzie czuł się komfortowo. Mowa tutaj między 
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innymi o miejscu, w którym będzie przesłuchiwany, o doborze odpowiedniego czasu, a także 

obecności osób trzecich przy przesłuchaniu.  

 

4.2.1 Miejsce przesłuchania 

Miejsce, w którym dziecko będzie przesłuchiwane jest bardzo istotne z punktu psychologii. 

Problem nietrafnego doboru miejsca przesłuchania jest znany od dawna  

i szeroko nagłaśniany przez sędziów, prokuratorów, czy nawet funkcjonariuszy Policji. Jednak 

przeniesienie przesłuchania do odpowiedniego lokalu jest rzadkością241. Tworzenie tzw. 

przyjaznych pokoi, które często nazywane są „niebieskimi pokojami”, miało miejsce na 

komisariatach Policji, a sam kolor niebieski kojarzy się ze spokojem i bezpieczeństwem242. 

Oczywistym jest, iż nie każde dziecko odczuje duży stres i związany z nową dla niego sytuacją 

dyskomfort. Jednak większość dzieci nie czuje się pewnie w obcym dla nich pomieszczeniu  

i towarzystwie nieznanych ludzi, tym bardziej, gdy pomieszczenie to ma surowy wygląd 

typowego biura. 

Przesłuchanie, zgodnie z opisanym w poprzednim rozdziale prawem małoletniego do 

przesłuchania w miejscu pobytu, może odbywać się w domu. Wybór takiego miejsca jednak 

przez wielu jest krytykowany, ze względu na możliwość niekorzystnych wpływów rodziny, ale 

także nieświadomości organu o możliwości bytu domu jako miejscu popełnienia przestępstwa, 

w sprawie którego małoletni ma zostać przesłuchany, przez co kontakt z nim może być 

utrudniony243. Jeżeli jednak przesłuchanie musi odbyć się w domu, powinno być to 

pomieszczenie, w którym świadek będzie czuł się komfortowo, o co należy go spytać244.  

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 karnego245 znajdują się wytyczne, dotyczące pomieszczeń,  

w jakich powinno odbywać się przesłuchanie małoletniego. Wedle nich, pokój taki może 

znajdować się w siedzibie sądu, prokuratury, czy innych podmiotów, do których zadań należy 

przesłuchanie. Jednak jeśli pozwalają na to warunki, powinno prowadzić do niego osobne 

wejście, które uniemożliwi przechodzenie przez główne pomieszczenia sądu czy prokuratury. 

 
241 M. Kornak, „Małoletni jako świadek w procesie karnym”, Oficyna 2009, s. 116. 
242 K. Chmielewska, „Ochrona przesłuchiwanych dzieci”, Warszawa 2012, s. 99. 
243 M. Zielona–Jenek, „Przesłuchanie małoletnich świadków”, Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2012, s.137. 
244 M. Kornak, „Małoletni jako świadek w procesie karnym” Oficyna 2009, s. 116, cyt za: K. MacFarlane, J.R. 

Feldmeth, „Przesłuchanie...”, s. 37. 
245 Rozporządzenie 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 poz. 1642). 
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Ponadto, pokój taki powinien znajdować się w miejscu o obniżonym nasileniu dźwięków 

pochodzących m.in. z ulicy, aby nie rozpraszać małoletniego.  

Przy pokoju przesłuchań powinna znajdować się poczekalnia, wyposażona w  przedmioty 

pozwalające małoletniemu na aktywne spędzenie czasu przed przesłuchaniem, takie jak kartki, 

kredki, książki. Zabrania się jednak na umieszczanie w poczekalni materiałów na temat 

przemocy czy wykorzystywania seksualnego. Małoletni, rozproszony takimi broszurami, może 

zniechęcić się do mówienia o wydarzeniach, których był świadkiem lub których stał się ofiarą. 

Ponadto, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że przywoła to w nim negatywne 

wspomnienia i wywoła silny stres. Istotne jest aby do poczekalni nie miały wstępu osoby, 

których obecność nie jest dozwolona przy przesłuchaniu.  

Oprócz poczekalni, przy pokoju przesłuchań powinien znajdować się pokój techniczny. 

Pokój taki powinien przylegać do pokoju przesłuchań oraz być oddzielony lustrem weneckim. 

Dopuszcza się jednak aby pokój techniczny znajdował się poza budynkiem, w którym ma 

miejsce przesłuchanie, o ile występuje połączenie z przekazem dźwięku i obrazu z pokoju 

przesłuchań. W pokoju technicznym mają prawo przebywać sędzia, prokurator, obrońca, 

pełnomocnik pokrzywdzonego, jak i protokolant. Umożliwia to obserwację przesłuchania, jak 

również powinno umożliwiać zadawanie pytań małoletniemu poprzez zastosowanie środków 

technicznych, takich jak słuchawki bezprzewodowe czy krótkofalówki246.  

Jeśli chodzi o pokój przesłuchań, to przede wszystkim powinien on wywoływać spokój  

i nie rozpraszać świadka oraz sprzyjać nawiązaniu kontaktu z prowadzącą przesłuchanie 

osobą247. Według wyżej wymienionego rozporządzenia, barwy takiego pokoju powinny być 

jasne i stonowane. Na wyposażenie powinny składać się meble różnej wielkości aby dzieci  

w każdym wieku mogły siedzieć w wygodnej pozycji. Ważne jest także żeby dziecko,  

w pozycji siedzącej, dotykało stopami podłoża oraz mogło położyć ręce na blacie – z punktu 

widzenia psychologii zmniejsza to niepewność i daje poczucie bezpieczeństwa248. 

Rozporządzenie wskazuje także na konieczność wyłożenia pokoju miękką wykładziną. 

Podyktowane jest to względem tego, iż dzieci często zamiast siedzenia na krześle, preferują 

podłogę. Poza tym, według M. Kornak, przydatne byłoby także wyposażenie pomieszczenia  

w kilka poduszek oraz maskotek, a także przybory do rysowania, jednak bez przesady z ilością 

aby nie rozproszyć małoletniego249. Optymalnie wskazuje się też na umiejscowienie w pobliżu 

 
246 M. Kornak, „Małoletni jako świadek w procesie karnym” Oficyna 2009, s. 118. 
247 A. Budzyńska, „Jak przesłuchiwać dziecko…”, Fundacja Dzieci Niczyje, s. 10. 
248 M. Kornak, „Małoletni jako świadek w procesie karnym”, Oficyna 2009, s. 117. 
249 M. Kornak, „Małoletni jako świadek w procesie karnym”, Oficyna 2009, s. 117. 
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toalety. Wśród rekwizytów mogą znaleźć się też lalki anatomiczne, które maja na celu pomóc 

małoletniemu opisać sytuację, w której się znalazł, a także sprawdzić, czy odróżnia on damskie 

oraz męskie części ciała oraz jakiego nazewnictwa do ich opisu używa – może być to pomocne 

w ustaleniu sprawcy przestępstwa o charakterze seksualnym. Jednak z badań wynika, że nie 

można zawsze bazować na jednoznacznej opinii, że jeśli dziecko inicjuje zabawę z lalkami  

w sposób budzący zaintrygowanie, to z pewnością było wykorzystywane seksualnie250.  

Poza warunkami wystroju, ważne jest też wyposażenie techniczne pokoju przesłuchań. Jak 

zostało wspomniane wcześniej, z pokojem technicznym powinno pokój przesłuchań łączyć 

lustro weneckie. Zainstalowanie ukrytych kamer oraz mikrofonów w pomieszczeniu umożliwi 

wykorzystanie przesłuchania w przewodzie sądowym oraz zapobiegnie konieczności 

ponownego przesłuchania, wyłączając wyjątki zawarte w przepisach, kiedy dziecko musi 

zostać ponownie przesłuchane. Urządzenia takie powinny znajdować się  

w miejscach dyskretnych, nieskupiających na sobie uwagi.  Dziecko jednak powinno mieć 

świadomość istnienia takich rozwiązań i wiedzieć, dlaczego jest nagrywane i czemu ma to 

zapobiec251. 

Jeżeli jednak nie ma możliwości przesłuchania dziecka w tzw. przyjaznym pokoju, organ 

prowadzący przesłuchanie powinien zadbać o to, by dziecko nie doświadczyło zbędnego stresu 

związanego z przebywaniem w miejscu bardzo oficjalnym, w obecności osób, które mogą 

wzbudzać lęk, np. wywołany strojem osoby obecnej przy przesłuchaniu. Czasami 

wystarczyłoby wyznaczenie choćby części pomieszczenia, która umeblowana byłaby  

w sposób, który nie spowoduje niepokoju u dziecka, czy zorganizowanie kilku maskotek. 

Optymalnie należy stosować się do zaleceń specjalnie przygotowanych w tym celu 

poradników. Na kilka dni przed przesłuchaniem warto też oswoić dziecko z miejscem, do 

którego uda się w celu przesłuchania. Jednak kwestia ta należy do rodziców lub opiekunów 

prawnych małoletniego.  

 

 
250 Amerykańscy psychologowie wykazali, iż molestowania nie można stwierdzić na podstawie sposobu zabawy 

dziecka taką lalką, ponieważ nawet dzieci, które nie były wykorzystywane, mogą wymyślać zabawy o podtekście 

seksualnym. Co więcej, posłużenie się taką lalką nie wpływa na zdolność przypomnienia sobie większej ilości 

informacji ani też istotnie nie wpływa na pokonanie trudności językowych, ponieważ małe dzieci nie są w stanie 

pojąć sensu wykorzystania takiej lalki. Więcej: M.J. Ackerman, „Opiniowanie w sprawach dotyczących 

maltretowania i nadużyć wobec dzieci”, w: M.J. Ackerman „Podstawy psychologii sądowej”, Gdańsk 2005, s. 

224-227. 
251 A. Budzyńska, „Jak przesłuchiwać dziecko…”, Fundacja Dzieci Niczyje, s. 12. 
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4.2.2 Czas przesłuchania 

Ustalenie czasu przesłuchania, podobnie jak w przypadku miejsca, może mieć znaczący 

wpływ na jego przebieg oraz na jakość zeznań małoletniego. Pojęcie czasu przesłuchania 

mieści w sobie aspekty pory dnia, w jakim powinno nastąpić przesłuchanie, czasu, jaki minął 

od zdarzenia, ale także czasu trwania przesłuchania252. 

Jeśli chodzi o dzieci młodsze, przesłuchanie warto przeprowadzić w porze największej 

aktywności dziecka. Nie będzie wtedy ono senne oraz znudzone przesłuchaniem. Opowiadanie 

oraz wspominanie wydarzeń może wiązać się z wysiłkiem, więc niewskazane jest aby 

przesłuchanie takie przeprowadzać popołudniu, czy też w czasie, gdy małoletni choruje253. 

Dzieci starsze powinny być przesłuchiwane w takiej porze dnia, która nie będzie kolidowała  

z ich obowiązkami bądź czynnościami, których nie chcą opuszczać oraz sprawiającym im 

radość, np. zajęcia dodatkowe254, ze względu na zniechęcenie i ochotę na szybkie zakończenie 

obowiązku, jakim jest przesłuchanie. 

Do niedawna uważano, że przesłuchanie należy przeprowadzać w jak najkrótszym czasie 

od zdarzenia. Według najnowszych badań, okazuje się, że najlepsze efekty uzyskuje się 

przesłuchując małoletniego między 2. a 8. dniem od zdarzenia, zwłaszcza, gdy małoletni był 

świadkiem lub pokrzywdzonym przy przestępstwie, które miało szczególne dla niego 

zabarwienie emocjonalne255. Wskazane jest także aby osoba prowadząca przesłuchanie oraz 

biegły psycholog uzyskali przed czynnością informacje na temat świadka, a także środowiska, 

w jakim się wychowuje. Znacznie ułatwi to rozmowę z nim, a także pozwoli na zrozumienie 

jego przeżyć i poznanie motywacji do rozmowy256. Dobór optymalnego terminu przesłuchania 

jest również kwestią indywidualną. Należy brać pod uwagę takie czynniki jak wiek  

i możliwości rozwojowe czy stan psychofizyczny małoletniego257. Prawidłowe byłoby także 

poinformowanie dziecka o terminie przesłuchania258, gdyż taka „niespodzianka” może 

wzmożyć uczucie stresu i ogólne zniechęcenie. 

Czas trwania przesłuchania powinien być, co jest rzeczą oczywistą, jak najkrótszy. Istotną 

kwestią jest również sam czas oczekiwania małoletniego na przesłuchanie – powinno się ono 

odbyć punktualnie, ponieważ dziecko staje się zmęczone fizycznie, jak i psychicznie, co 

 
252 A. Budzyńska, „Jak przesłuchiwać dziecko…”, op. cit, s. 13 
253 Ibidem 
254 Ibidem 
255 M. Kornak, „Małoletni jako świadek w procesie karnym” Oficyna 2009, s. 114, cyt. za: T. Hanausek, „Braki 

pamięciowe w zeznaniach świadka”, Prob. Krym. 1969, nr 82, s. 723. 
256 A. Budzyńska, „Jak przesłuchiwać dziecko…”, op.cit., s. 14. 
257 Op. cit., s. 15. 
258 K. Maliczkowska, „Psychologiczno-karne aspekty…”, op. cit., s. 712. 
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powoduje mniejszą przydatność jego zeznań259. Dziecko im jest młodsze, tym krótszy powinien 

być czas przesłuchania. Zdolność do koncentracji dzieci w wieku przedszkolnym wynosi od 20 

do 30 minut, zaś dzieci w wieku szkolnym około 45 min – trzeba jednak mieć na uwadze, iż 

czynność jaką jest przesłuchanie wiąże się z większym stresem niż zajęcia szkolne260.  

W związku z tym, należy obserwować małoletniego, jego zdolność do koncentracji oraz 

rzetelność udzielanych zeznań. W razie znudzenia czy zmęczenia należy zarządzić przerwę. 

  

4.2.3 Osoby obecne przy przesłuchaniu 

Osobami przesłuchującymi oraz uczestniczącymi w przesłuchaniu powinni być sędziowie, 

prokuratorzy oraz biegli psycholodzy, którzy przeszli specjalne szkolenia  

w zakresie przesłuchania małoletniego261. Należy jednak ograniczyć liczbę osób będących przy 

przesłuchaniu, żeby nie rozpraszać świadka. Osoby przesłuchujące powinny cechować się 

empatią, zrozumieniem, cierpliwością oraz powinny mieć odpowiednie nastawienie do dzieci. 

Powinny także być zorientowane na podstawowe informacje o funkcjonowaniu dziecka, takie 

jak wiek, nieśmiałość, a także wszelkie cechy, które mogą mieć wpływ na przesłuchanie262. 

Pytania zadawane dziecku powinny być jasne i dla niego zrozumiałe263. Jednocześnie należy 

mieć na uwadze wiek małoletniego – język oraz słownictwo powinno być dostosowane do jego 

dojrzałości. W przypadku, kiedy wymagane jest ponowne przesłuchanie świadka, powtórną 

czynność powinny wykonywać te same osoby264. 

 

1) Biegły 

Biegłym jest „[…] specjalista w danej dziedzinie, rzeczoznawca, ekspert, osoba wezwana 

przez uprawniony organ procesowy do zbadania lub zaobserwowania pewnych okoliczności, 

których poznanie lub spostrzeżenie oraz ocena lub wyjaśnienie wymaga posiadania 

wiadomości specjalnych i po dokonaniu obserwacji lub badań do złożenia swej opinii265. 

W przypadku czynności procesowych z udziałem małoletnich, ustawodawca przewiduje 

obligatoryjny udział biegłego psychologa tylko w przypadkach określonych w art. 185a  

i 185b, tj. podczas przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem popełnionym 

 
259 M. Kornak, „Małoletni jako świadek w procesie karnym” Oficyna 2009, s. 115, cyt. za: M. Brojek, „Uwagi  

i postulaty dotyczące taktyki przesłuchania w charakterze świadka osoby nieletniej”, Prokuratura i Prawo 1998, 

nr 1, s. 101. 
260 A. Budzyńska, „Jak przesłuchiwać dziecko…”, op. cit., s. 16. 
261 K. Maliczkowska, „Psychologiczno-karne aspekty przesłuchania dziecka”, op. cit., s. 713 
262 M. Zielona–Jenek, „Przesłuchanie małoletnich świadków”, Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2012, s. 138. 
263 A. Budzyńska, „Jak przesłuchiwać dziecko…”, op. cit., s. 18. 
264 K. Maliczkowska, „Psychologiczno-karne aspekty…”, op. cit., s. 713. 
265 Op. cit., s. 114, cyt. za: A. Lipczyński, „Psychologia sądowa”, Difin 2007, s. 112–115. 
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z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej lub określonym w rozdziałach XXIII, XXV  

i XXVI Kodeksu karnego. Obligatoryjność zachodzi zarówno w przypadku, gdy czynność 

dotyczy dziecka, które w chwili przesłuchania nie ukończyło 15 lat, ale także powyżej 15. roku 

życia, jeśli zachodzą przesłanki określone w art. 185a §4 Kodeksu postępowania karnego266.  

Ponadto, udział biegłego jest obowiązkowy, jeżeli dziecko jest świadkiem przestępstwa 

popełnionego z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej, a także przestępstwa określonego 

w rozdziale XXV i XXVI Kodeksu karnego, jeżeli w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, 

a jego zeznania mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy267. Istnieje również 

możliwość udziału biegłego w czynności, gdy zachodzą okoliczności zawarte w art. 192 §2 

k.p.k. – „Jeżeli istnieje wątpliwość co do stanu psychicznego świadka, jego stanu rozwoju 

umysłowego, zdolności postrzegania lub odtwarzania przez niego postrzeżeń […]268”. 

Rola biegłego opiera się przede wszystkim nie na ocenie wiarygodności zeznań,  

a wydaniu opinii co do rozwoju, problemów natury psychicznej, osobowości czy zdolności 

postrzegania269. Ocena wiarygodności zeznań należy do zadań sądu. Oczywiście biegły nie jest 

stroną procesową, posiada on jednak prawo  do zapoznania się z aktami głównymi danej 

sprawy, ale także prawo do zadawania pytań osobie przesłuchiwanej, czyli małoletniemu270. 

Jednakże poza wydawaniem opinii z przesłuchania, biegły psycholog powinien też 

przygotować małoletniego do samej czynności. Istotną kwestią jest również ocena, w jakim 

stopniu daje się zauważyć u dziecka uraz po doświadczonym zdarzeniu, zwłaszcza jeśli chodzi 

o przestępstwa o charakterze seksualnym czy z użyciem przemocy271.  

Biegły ma również możliwość czynnego udziału w przesłuchaniu. Sąd Apelacyjny  

w Krakowie wydał jednoznaczną opinię na ten temat: „[…] biegły psycholog, uczestnicząc  

w przesłuchaniu świadka (art. 192 § 2 k.p.k.), nie tylko obserwuje przebieg przesłuchania, ale 

ma prawo zadawać pytania tyczące kwestii istotnych dla wykonywania zadania biegłego, to jest 

wydania opinii co do stanu psychicznego świadka […]272.” Reasumując, rola biegłego powinna 

polegać na:  

✓ nawiązaniu kontaktu z dzieckiem, który skutkował będzie poczuciem 

bezpieczeństwa; 

 
266 A. Gadomska-Radel, „Przesłuchanie dziecka jako ofiary i świadka przestępstwa w procesie karnym” 

Warszawa 2015, s. 194. 
267 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555. 
268 Ibidem 
269 A. Gadomska-Radel, „Przesłuchanie dziecka jako ofiary i świadka przestępstwa w procesie karnym”, 

Warszawa 2015, s. 195. 
270 R. Kosior, „Udział biegłego psychologa w przesłuchaniu dziecka”, Prokuratura i Prawo 4 2010, s. 47. 
271 A. Budzyńska, „Jak przesłuchiwać dziecko…”, op. cit., s. 21. 
272 Wyrok SA w Krakowie z dnia 28 listopada 2002 r., II AKa 319/02, KZS 2003, z. 1, poz. 22. 
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✓ oswojeniu dziecka z miejscem przesłuchania; 

✓ rzetelnym objaśnieniu małoletniemu sytuacji przesłuchania oraz przysługującym 

mu prawom - do odmowy składania zeznań i obowiązku mówienia prawdy; 

✓ rozpoznaniu stanu rozwoju dziecka; 

✓ weryfikacji dziecka co do umiejętności odróżniania prawdy od fałszu273. 

 

2) Rodzice lub opiekunowie 

Jak mówi J. Wojtasik: „[…] do najistotniejszych czynności poprzedzających przesłuchanie 

zaliczyć trzeba wywiad z rodzicami dziecka, dzięki któremu przesłuchujący uzyskuje 

najważniejsze informacje o psychice małoletniego, niezbędne zarówno do przesłuchania, jak  

i ogólnej oceny zebranego materiału dowodowego.274”, jednak sama obecność rodziców przy 

przesłuchaniu nie jest wskazana. Co do zasady, rodzice oraz opiekunowie, a także osoby 

najbliższe mają prawo do obecności przy przesłuchaniu małoletniego,  „chyba że dobro 

postępowania stoi temu na przeszkodzie”, o czym mówi art. 171 §3 k.p.k. Zazwyczaj jednak, 

obecność osoby bliskiej wpływa krępująco na małoletniego, a także może powodować 

sugestywność jego wypowiedzi, na przykład przez strach przed ujawnieniem okoliczności, 

które są wstydliwe.  

Bywa również tak, że dziecko boi się wejść do pokoju przesłuchań bez rodzica – w taki 

wypadku wskazana jest jego obecność, jednak powinien on zająć miejsce poza zasięgiem 

wzroku małoletniego świadka275, ze względu na możliwość oddziaływania na niego na 

przykład za pomocą mimiki twarzy. Co za tym idzie, rzeczą oczywistą jest niedopuszczalność 

obecności rodzica, jeśli małoletni ma zeznawać przeciwko niemu. Nie chodzi tylko o rzetelność 

składanych zeznań, ale także ochronę małoletniego przed przemocą domową czy też 

zastraszaniem. 

 

4.3 Etapy przesłuchania małoletniego 

Po doborze odpowiedniego miejsca oraz czasu przesłuchania, należy przystąpić do samej 

czynności. W przypadku małoletniego, przesłuchanie ma o wiele bardziej skomplikowany 

charakter, niż w przypadku dorosłego. Dzieli się ono na kilka faz, a próba pominięcia 

 
273 K. Maliczkowska, „Psychologiczno-karne aspekty…”, op. cit., s. 715. 
274 B. M. Kałdon, „Prawne aspekty przesłuchania dziecka w postępowaniu sądowym” Profilaktyka Społeczna  

i Resocjalizacja 2013, s. 55, cyt. za: J. Wojtasik (1981) „Wartość informacyjna i procesowa zeznań małych dzieci 

w sprawach o przestępstwa seksualne.” „Problemy Kryminalistyki” 149. 
275 M. Kornak, „Małoletni jako świadek w procesie karnym” Oficyna 2009, s. 127. 
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którejkolwiek z nich może zakończyć fiaskiem czynność przesłuchania jak i wnieść wiele 

nieprawidłowości do postępowania, spowodowanych zakłamanym obrazem rzeczywistości, 

przedstawionym przez małoletniego, który nie został odpowiednio przygotowany do 

przesłuchania. Przesłuchanie małoletniego dzieli się, podobnie jak przy „zwykłym” świadku, 

na następujące fazy: 

a) Faza czynności przedwstępnych 

b) Faza czynności wstępnych 

c) Faza swobodnej wypowiedzi 

d) Faza zadawania pytań 

e) Faza czynności końcowych276. 

 

4.3.1 Faza czynności przedwstępnych 

Etap ten bywa też nazywany fazą orientacyjno-zapoznawczą. Ma on na celu zbudowanie 

relacji między małoletnim, stworzenia atmosfery oraz ośmielenia do rozmowy277, ale także 

zorientowanie się na podstawowe informacje o nim, gdzie chodzi do szkoły, jakie ma 

zainteresowania. Rozmowa o rzeczach niezwiązanych ze sprawą pozwoli na rozluźnienie 

oficjalnej atmosfery i tym samym zmniejszenie stresu.  

Z punktu psychologicznego uzyskuje się informacje o sposobie reagowania, osobowości, 

rozwoju poziomu intelektualnego, czy stanie emocjonalnym278. Istotną kwestią jest również 

przedstawienie dziecku wszystkich osób znajdujących się w pomieszczeniu, co da mu do 

zrozumienia, że jest traktowany poważnie279, ale też nie wywoła stresu związanego  

z niepewnością związaną z obecnością obcych mu osób. Należy również ostatecznie określić, 

kto i w jakim charakterze będzie brał udział w przesłuchaniu280. Warto też uzyskać od rodziców 

informacje na temat aktualnego stanu świadka281. Ważne jest także ustalenie pytań, które będą 

zadawane małoletniemu oraz dostosowanie języka tak, aby były dla niego w pełni zrozumiałe. 

Nie zawsze słowa używane przez dorosłych mają taki sam sens dla dziecka282. 

 
276 A. Budzyńska, „Jak przesłuchiwać dziecko…”, Fundacja Dzieci Niczyje, s. 22. 
277 A. Gadomska-Radel, „Przesłuchanie dziecka jako ofiary i świadka przestępstwa w procesie karnym” 

Warszawa 2015, s. 211. 
278 M. Kornak, „Małoletni jako świadek w procesie karnym” Oficyna 2009, s. 154. 
279 Ibidem 
280 A. Budzyńska, „Jak przesłuchiwać dziecko…”, op. cit., s. 22. 
281 A. Budzyńska, „Jak przesłuchiwać dziecko…”, op. cit., s. 22. 
282 Warto przytoczyć tutaj przykład 3,5-letniej Brytyjki, która zarówno w trakcie przesłuchiwania przez 

psychologa, w czasie badania przez lekarza, jak i przed sądem twierdziła, iż sprawcą molestowania jest „tatuś” 

(daddy). Sędzia zaprzeczył, że sprawcą tego był ojciec dziewczynki. Jednak zauważył, że według dziewczynki, 

słowo „tatuś” oznacza dowolnego mężczyznę, a dla określenia własnego ojca używa formy „tata” (dad).   

(C. Lewis, R. Wilkins, L. Baker, A. Woobey,"Is this man your daddy?" Suggestibility in children's eyewitness 
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 Faza ta pozwoli na dostosowanie przebiegu i sposobu prowadzenia przesłuchania do 

dziecka, co spowoduje uzyskanie rzetelniejszego wywiadu, a co za tym idzie, wzrost wartości 

dowodowej.  

 

4.3.2 Faza czynności wstępnych 

Dopiero ten etap, z punktu widzenia prawa, jest początkiem przesłuchania, ze względu na 

treść art. 191 §1 k.p.k., który mówi, że „Przesłuchanie rozpoczyna się od zapytania świadka  

o imię, nazwisko, wiek, zajęcie, miejsce zamieszkania […].283”, gdyż dopiero podczas tej fazy 

małoletni jest pytany o imię i nazwisko. Zgodnie z art. 147 §2a k.p.k., przesłuchanie 

pokrzywdzonego, o którym mowa w art. 185a i art. 185c oraz świadka (art. 185b), utrwala się 

za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk284. O fakcie tym również należy 

poinformować małoletniego.  

Chociaż rozmowa dalej powinna mieć luźny charakter, to koniecznym jest przedstawienie 

praw i obowiązków świadkowi na podstawie przepisów prawa. To, co istotne jeszcze w tej 

fazie, to pytanie, czy dziecko wie, dlaczego i w jakim celu znalazło się w tym miejscu285. Przede 

wszystkim, należy pouczyć go o prawie do odmowy składania zeznań, czy uchylenia się od 

odpowiedzi na poszczególne pytanie286. Jak zostało wspomniane w poprzednim rozdziale, nie 

wymaga się złożenia przyrzeczenia o składaniu zeznań zgodnie z prawdą, jednak wskazane jest 

uprzedzenie o konieczności mówienia tylko prawdy i faktów, których jest pewien.  

Istotne jest również uświadomienie go o tym, jak ważną rolę odgrywa i jakie konsekwencje 

mogą przynieść jego kłamstwa. Dziecko musi być świadome, że przesłuchujący chce się 

dowiedzieć od niego różnych informacji, gdyż sam ich nie zna287. Należy jednak uświadomić 

je, że jeśli nie zna odpowiedzi na to pytanie, to należy o tym zasygnalizować. Osoby 

przesłuchujące powinny też przeprowadzić wywiad, który pozwoli na ustalenie, czy świadek 

potrafi odróżnić kłamstwo od prawdy. 

Przykładowy przebieg rozmowy wstępnej został przedstawiony w poradniku wydanym 

przez Fundację Dzieci Niczyje (obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)288. 

 
identification of a family member, Child Abuse and Neglect 1995, nr 6, s. 739-740., [w:] M. Kornak „Małoletni 

jako świadek w procesie karnym” Oficyna 2009, s. 156). 
283 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555. 
284 A. Gadomska-Radel, „Przesłuchanie dziecka jako ofiary i świadka przestępstwa w procesie karnym”, 

Warszawa 2015, s. 213. 
285 A. Budzyńska, „Jak przesłuchiwać dziecko…”, op. cit., s. 23. 
286 O prawach i obowiązkach w poprzednim rozdziale. 
287 M. Zielona–Jenek, „Przesłuchanie małoletnich świadków”, Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2012, s.138 
288https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-wobec-dzieci/przyjazne-przesluchanie-

dziecka/download,2269,7.html (dostęp 10.03.2019). 
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4.3.3 Faza swobodnej wypowiedzi 

Faza swobodnej wypowiedzi, jak wskazuje na to sama nazwa, nie powinna być przerywana 

żadnymi pytaniami prowadzącego przesłuchanie. Jest to moment, kiedy dziecko samo powinno 

mówić o tym, co widziało, co się wydarzyło. Często zdarza się, że małoletni niechętnie 

przystaje na taką wypowiedź, zwykle nie wie od czego ma zacząć, co jest istotne dla pytającego, 

jakiej odpowiedzi ma udzielić, żeby go zadowolić. Nie należy wtedy na niego naciskać, gdyż 

może go to całkowicie zniechęcić.  

Aby zachęcić go do wypowiedzi, można użyć przykładowych pytań: „Słyszałem(-am), że 

rozmawiałeś(-aś) z wychowawczynią (nauczycielką, pedagogiem, policjantem) w szkole 

(świetlicy, domu lub określenie czasu: kilka dni temu) o tym, co cię martwi (co ci się zdarzyło). 

Opowiedz mi o tym więcej.” albo: „Twoi rodzice powiedzieli mi, że ostatnio jesteś bardzo 

smutny, może opowiesz mi, co cię martwi, a postaram się ci pomóc”289. Jeżeli pytania te  

w dalszym ciągu nie wywołają spontanicznej wypowiedzi, można poprosić małoletniego żeby 

spróbował narysować to, co się wydarzyło. Rysunek taki dołącza się do protokołu 

przesłuchania.290 

Kiedy już świadek zacznie mówić, nie wolno mu przerywać, nawet w wypadku, kiedy 

przesłuchujący ma przypuszczenie, ze konfabuluje291, a także, kiedy jego wypowiedź odbiega 

od tematu przesłuchania. Gdy jednak jego wypowiedź zostaje przerwana, nie należy od razu 

pytać o kontynuację – być małoletni potrzebuje czasu żeby się zastanowić292, a nagłe pytanie 

może go rozproszyć. Warto również zwracać uwagę na znaki niewerbalne, takie jak pukanie, 

stukanie, unikanie wzroku, bujanie się i obserwacja, w jakich momentach wypowiedzi znaki te 

są najwyraźniej zauważalne. 

Jeżeli dziecko wyraźnie zasygnalizuje zakończenie swojej wypowiedzi, należy przejść do 

kolejnej fazy przesłuchania. 

 

4.3.4 Faza zadawania pytań 

Zwykle, podczas swobodnej narracji świadka, powstaje wiele pytań, które należy zadać po 

zakończeniu wypowiedzi. Informacji o przejściu do kolejnej fazy przesłuchania nie należy 

podawać małoletniemu. Gdy przesłuchujący stwierdzi na głos, że przechodzi teraz do etapu 

 
289 Wymiar Sprawiedliwości przyjazny dziecku. Jak prowadzić przesłuchanie dziecka. Metodyka przesłuchania 

małoletniego świadka”, Fundacja Dzieci Niczyje, s. 5. 
290 A. Gadomska-Radel, „Przesłuchanie dziecka jako ofiary i świadka przestępstwa w procesie karnym”, 

Warszawa 2015, s. 214. 
291 Op. cit., cyt. za: J. Sokołowska, „Dziecko jako świadek”, Warszawa 1959. 
292 A. Budzyńska, „Jak przesłuchiwać dziecko…”, op.cit., s. 29. 
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zadawania pytań, świadek może zestresować się, że nie będzie w stanie udzielić na któreś  

z nich odpowiedzi293.  

Pytania kierowane w stronę małoletniego powinny być sformułowane w sposób dla niego 

zrozumiały. Język, jakiego używa przesłuchujący powinien być dostosowany do poziomu 

rozwoju świadka. Należy unikać również poważnego i niemiłego tonu głosu.  

M. Kornak, zgodnie z wyliczeniem zawartym w art. 171 §1 k.p.k., dokonuje następującego 

podziału pytań: 

➢ Pytania uzupełniające – zmierzają do zebrania informacji dodatkowych, 

mających znaczenie dla sprawy, dotyczących  samego zdarzenia oraz 

biorących w nich udział osób, a także innych istotnych kwestii, pominiętych 

przez małoletniego w jego wypowiedzi spontanicznej.  

➢ Pytania wyjaśniające – uzupełniają przekazane przez dziecko niejasne lub 

niezrozumiałe informacje. Mają charakter pytań precyzujących – 

prowadzących do rozwiania wątpliwości lub pytań przypominających – 

zmierzających do przypomnienia świadkowi okoliczności, o których mógł 

zapomnieć.  

➢ Pytania kontrolne – mają sprawdzić szczerość oraz wiarygodność informacji, 

uzyskanych w opisie spontanicznym294. 

Ważne jest również zadawanie przede wszystkim pytań otwartych, które mają za zadanie 

w jak największym stopniu ograniczyć zjawisko sugestii. Dopiero później, i tylko w zakresie 

niezbędnym, można zadawać pytania zamknięte295. Sugestywność należy wyłączyć  

z każdego pytania. Przykładowo, zamiast pytać: „Czy auto było czerwone, czy żółte?”, lepiej 

sformułować pytanie: „Jakiego koloru było auto?”; zamiast: „Czy X miał w ręku nóż?”, spytać: 

„Co X miał w ręku?”296. Do kategorii technik sugestyjnych zalicza się: 

• informowanie, że przesłuchujący ma już informacje z pewnych źródeł na ten temat, 

• nagradzanie dzieci za powiedzenie czegoś, 

• negatywne skutki w formie krytykowania dzieci lub zapisania, że zeznanie jest 

nieprawidłowe, 

• ponowne pytanie dzieci o to, o czym już mówiły, 

 
293 A. Gadomska-Radel, „Przesłuchanie dziecka jako ofiary i świadka przestępstwa w procesie karnym”, 

Warszawa 2015, s. 215. 
294 M. Kornak, „Małoletni jako świadek w procesie karnym” Oficyna 2009, s. 162. 
295 M. Zielona–Jenek, „Przesłuchanie małoletnich świadków”, Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2012, s. 139. 
296 A. Budzyńska, „Jak przesłuchiwać dziecko…”, op. cit., s. 31. 
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• zachęcanie przez pytanie dziecka o opinię o zdarzeniach, których były ofiarą lub 

świadkiem297.  

Bardzo ważną kwestią, która pozwoli na wyłączenie sugestii, jest tutaj odpowiednie 

przeszkolenie przesłuchującego. 

Kluczowa jest również zasada unikania pytań sugerujących poczucie winy, które blokują 

wypowiadanie spontaniczne i mogą prowadzić do sytuacji, gdzie małoletni nie będzie 

odpowiadał na pytania zgodnie ze stanem faktycznym lecz w sposób, który zadowoli jego 

rozmówcę298. Zabronione jest także wprawianie dziecka w zakłopotanie, krytykowanie jego 

wypowiedzi, czy naciskanie, a co więcej, używanie słów, które mogą wzbudzać niepokój  

i być niezrozumiałe, takie jak „denat”, „morderca”, „gwałciciel”, gdyż może to jeszcze bardziej 

zestresować małoletniego299. 

 

4.3.5 Faza czynności końcowych 

Po zakończeniu czynności zadawania pytań, przesłuchujący powinien rozpocząć ostatnią 

fazę, jaką są czynności końcowe. Niewskazane jest jednak aby nastąpienie tej fazy miało 

charakter nagły i ograniczało się tylko do podziękowania za zeznania i pożegnanie. Czynności 

te powinny sprowadzać się do uspokojenia i wyciszenia małoletniego świadka300. Rozmowa na 

tematy niezwiązane ze sprawą wzbudzi w dziecku poczucie, że nie zostało wykorzystane tylko 

do złożenia zeznań, a zapewnienie, że odegrało bardzo ważną rolę i jego wypowiedź będzie 

bardzo pomocna, spowoduje pewność siebie i ulgę, że mógł się z kimś tymi doświadczeniami 

podzielić301. Warto też zadać pytanie, czy świadek chciałby jeszcze coś dodać – być może 

przypomniał sobie o ważnych (czasami tylko z jego punktu widzenia) sprawach lub chciałby 

zmienić treść swoich zeznań. 

 

4.4 Podsumowanie 

Teza, że dziecko nie jest dobrym świadkiem, wydaje się odejść do lamusa. Jednak 

zorganizowanie przesłuchania dziecka niesie za sobą o wiele bardziej skomplikowany 

charakter niż w przypadku dorosłego: poczynając od doboru odpowiedniego miejsca i czasu, 

 
297 A. Gadomska-Radel, „Przesłuchanie dziecka jako ofiary i świadka przestępstwa w procesie karnym”, 

Warszawa 2015, s. 215, cyt. za: B. Hołyst , Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2004, s. 988. 
298 A. Budzyńska, „Jak przesłuchiwać dziecko…”, op. cit., s. 31. 
299 A. Gadomska-Radel, „Przesłuchanie dziecka jako ofiary i świadka przestępstwa w procesie karnym” 

Warszawa 2015, s. 215. 
300 Op. cit., s. 216. 
301 M. Kornak, „Małoletni jako świadek w procesie karnym” Oficyna 2009, s. 170. 
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poprzez ustalenie odpowiednich etapów przesłuchania, a także przygotowania dziecka do samej 

czynności, kończąc na ocenie wartości dowodowej.  

Wedle zaleceń specjalistów, przesłuchanie powinno odbywać się w miejscu specjalnie do 

tego przystosowanym, najczęściej są to tzw. Niebieskie pokoje. W wielu poradnikach znajdują 

się szczegółowe zalecenia co do wyposażenia takich pokoi. Jednak czy rzeczywiście zawsze 

organy prowadzące postępowanie stosują się do takich zaleceń? Czy są w stanie zorganizować 

takie warunki, jakie powinny być spełnione w przypadku przesłuchania małoletniego? A przede 

wszystkim, czy znajdą na to środki w budżecie (odpowiedź zazwyczaj jest przecząca). 

W przypadku czasu przesłuchania, być może wcale nie największym problemem jest 

określenie najbardziej wskazanego czasu aby uzyskać jak najlepsze zeznania. Problem pojawia 

się, kiedy czas taki, wedle ustaleń psychologicznych, zostanie dostosowany do małoletniego 

świadka, a przesłuchania takiego organ nie jest w stanie zorganizować we wskazanym czasie. 

Organy prowadzące postępowania, zarówno przygotowawcze jak i sądowe, są wręcz 

przepełnione pracą, sprawy potrafią ciągnąć się latami, a ilość zapisanych stron dokumentacji 

i akt przewyższa wszelkie wyobrażenia. 

Mając na uwadze stosowanie podczas czynności przesłuchania zalecanych etapów, nie 

sposób nie odnieść się do osób, które przesłuchanie te prowadzą. Nie wystarczy przeczytanie 

poradnika wydanego przez fundację zajmującą się ochroną dzieci, by w sposób rzetelny  

i sprawny przeprowadzić przesłuchanie małoletniego. Wiedzę na temat prowadzenia rozmowy 

z dzieckiem, i to w sposób, który pozwoli na uzyskanie jak największej ilości faktów 

dotyczących zdarzenia, uzyskuje się latami, biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach,  

a także pogłębiając ją posługując się innymi osiągnięciami nauk, takich jak psychologia, czy 

pedagogika.  

Jeśli nawet uzyskuje się zeznania, które wydają się być wiarygodne, nie można pominąć 

oceny ich przez sąd. Sąd powołuje się na doświadczenie, wskazania wiedzy, czy zasady 

logicznego rozumowania. Przydatne są również schematy i kryteria, skonstruowane przez 

naukowców. Czy jednak w każdym przypadku, w przypadku każdego dziecka, możliwe jest 

jednoznaczne stwierdzenie, że mówi prawdę lub kłamie? Nie sposób sobie wyobrazić, jakie 

konsekwencje może nieść za sobą błędna analiza dowodów przez sąd.  

Jak widać, na ocenę wartości dowodowej, czy też istotę samego przesłuchania składa się 

cały wachlarz zagadnień, które nie mogą być pomijane ani lekceważone, jeżeli kierować by się 

zasadą swobodnej oceny dowodów czy zasadą prawdy materialnej. Pozostaje mieć nadzieję, że 

jednak znacznie częściej ma miejsce praktyka rzetelnego prowadzenia procesu, niż pomijania 

tego, co na pierwszy rzut oka wydaje się mało istotne. 
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V Przesłuchanie innych wybranych kategorii świadków  

5.1 Osoby starsze 

Kodeks postępowania karnego nie wyodrębnia, jako szczególnej formy czynności, 

przesłuchania osoby znajdującej się w okresie starości. Mimo, iż występują osoby starsze 

według tych samych rygorów procesowych i z analogicznymi fazami jak u świadka dojrzałego, 

to biorąc pod uwagę psychofizyczne zmiany w funkcjonowaniu powinny być one 

przesłuchiwane w szczególny, indywidualny sposób. Zdolności przystosowawcze ulegają  

z wiekiem pogorszeniu się przez zmiany somatyczne: gorszy wzrok, słuch, węch i smak, także 

zaczynają pojawiać się symptomy, które ograniczają zdolność do czynienia spostrzeżeń, 

zapamiętywania, przypominania. W rezultacie te elementy przekładają się na zdolność  

do zeznawania. Dlatego też udział psychologa w tych czynnościach może być pomocny  

w zrozumieniu i prawidłowym odczytaniu takiej osoby, jak również w nawiązaniu z nią 

kontaktu302. Wskazane jest, aby przy przesłuchaniu osoby w starszym wieku policjant wydłużył 

etap wstępny. Czyniąc to uspokaja on świadka oraz umożliwia dokonanie słusznej oceny co do 

zdolności do składania zeznań. Nie należy pośpieszać osoby przesłuchiwanej nawet w sytuacji, 

gdy gubi ona wątek. Wskazane jest, aby organ dokonujący czynności przesłuchania wykazał 

znaczną cierpliwość oraz pamiętał o znacznym stopniu podatności osoby starszej na sugestię. 

Przy przesłuchaniu starszego świadka unika się sytuacji wzbudzających silne emocje, z uwagi 

na zmniejszoną wydolność serca303.  

Wobec osób starszych przy dokonywaniu czynności procesowych ważne jest, aby: 

✓ zachować cierpliwość,  

✓ zadbać o komfortowe warunki,  

✓ w miarę możliwości zorganizować przesłuchanie szybko, 

✓ zlikwidować presję czasową,  

✓ zachęcać do opisywania zdarzenia ze wszystkimi szczegółami, nawet tych które 

mogą wydawać się świadkowi nielogiczne, urywkowe lub błahe, 

✓ wypytywać o szczegóły,  

✓ dopytywać o inne źródło informacji,  

✓ odwoływać się do pozytywnych wspomnień,  

 
302 E. Gruza, Psychologia..., Op. cit., s. 143-145. 
303 M. Śrubka, Przesłuchanie... Op. cit., s. 22. 
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✓ zadając pytania, odwoływać się do semantycznej struktury wydarzenia (korzystać  

z kategorii abstrakcyjnych i opisów sensorycznych)304. 

 

5.2 Osoby w różnym stanie zdrowia 

Zarządza się przesłuchanie świadka w obecności biegłego psychiatry lub biegłego 

psychologa w sytuacji, gdy zeznania świadka mają istotne znaczenie dla przedmiotu procesu 

oraz nie można odstąpić od ich dokonania. Zaś posiadane informacje mogą wskazywać  

na odchylenia od psychicznej normy, które mogłyby mieć wpływ na ocenę rzetelności zeznań.  

Na ocenę takich zeznań ma wpływ opinia przedstawiona przez biegłego, oceniająca rozwój 

umysłowy świadka305. To sąd lub prokurator w formie postanowienia zarządza powołanie 

biegłego do udziału w czynnościach przesłuchania świadka. Uprawniony jest on do stawiania 

pytań świadkowi czy też podjęcia działań, które umożliwią kontakt organów procesowych ze 

świadkiem. Zakres jego uprawnień jest zależny od okoliczności faktycznych. Natomiast 

świadek nie ma prawa sprzeciwu wobec powołania biegłego (art. 192 § 2  k.p.k.). Musi  

on poddać się badaniom, wyjątkiem jest sytuacja, gdy świadek skorzystał z prawa do odmowy 

złożenia zeznań306. 

Zastrzeżenia względem stanu psychicznego świadka mogą powstać w trakcie przesłuchania 

w sytuacji, gdy: 

 występują znaczące trudności przy kontakcie ze świadkiem,  

 wypowiedzi są niekonwencjonalne, nieszablonowe, odbiegające od norm 

przyjętych w języku polskim, 

 zachowanie świadka nie jest zgodne z przyjętymi zasadami kultury społecznej,  

 sposób wypowiedzi świadka powoduje obawy co do jego stanu psychicznego, 

 treść wypowiedzi świadka jest na tyle irracjonalna, że nie ma prawa bytu  

w rzeczywistości307. 

Policjant przesłuchujący, przerywa tę czynność i zwraca się do prokuratora z wnioskiem  

o wydanie zarządzenia z art. 192 § 2 k.p.k., w sytuacji, gdy w czasie przesłuchania ma on 

zastrzeżenia co do stanu umysłowego, psychicznego, czy też umiejętności świadka do 

 
304 M. Bartelak, Specyfika funkcjonowania pamięci osób starszych w kontekście przesłuchania, [w:] Psychologia 

sądowa, (red.) E. Habzda-Siwek, J. Kabzińska, Kraków 2014, s. 247-249. 
305 R. Idzikowski, Instytucja..., Op. cit., s. 23-24. 
306 M. Kurowski, Art. 192, [w:] Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany,  

(red.) D. Świecki, System Informacji Prawnej LEX, 2018. 
307 M. Śrubka, Przesłuchanie..., Op. cit., s. 21. 
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postrzegania lub odtwarzania spostrzeżeń. W protokole należy wykonać stosowną adnotację co 

do przerwania przesłuchania, a jeśli do niego nie doszło - notatkę urzędową308.  

Do przesłuchania osób, które są chore, wymagana jest zgoda lekarza, który prowadzi ich 

leczenie309. Jeżeli stan zdrowia świadka nie gwarantuje możliwości późniejszego przesłuchania 

na rozprawie przez sąd, to organ prowadzący czynności w postępowaniu przygotowawczym 

występuje z wnioskiem o dokonanie tejże czynności we wcześniejszym terminie. Wniosek ten 

jest kierowany do sądu (art. 316 § 2 k.p.k.)310. 

W przypadku, kiedy należy przesłuchać świadka niemego lub głuchego, można wezwać 

odpowiedniego tłumacza. Fakultatywność tego zabiegu wynika z faktu, że art. 204 k.p.k. 

przewiduje możliwość porozumiewania się z takim świadkiem przede wszystkim przy pomocy 

pisma. Czasami może to być jedyny sposób komunikacji z tą osobą, gdy ta nie zna języka 

migowego. Dopiero w sytuacji, gdy nie istnieje możliwość porozumiewania się ze świadkiem 

za pomocą pisma, wezwanie tłumacza języka migowego staje się konieczne. Obligatoryjne 

wezwanie tłumacza miejsce ma tylko wtedy, gdy podmiotem przesłuchania jest osoba 

niewładająca językiem polskim. Nie można zawężać pojęcia „niewładania językiem polskim” 

do całkowitej nieznajomości tego języka przez przesłuchiwaną osobę. Wyrok SN wskazuje, że 

„pojęcie niewładania językiem polskim, uzasadniające potrzebę uczestnictwa tłumacza, nie 

może być zawężone do całkowitej nieznajomości języka przez osobę przesłuchiwaną. 

Warunkiem uzasadniającym potrzebę wezwania tłumacza jest stwierdzenie, że osoba 

przesłuchiwana bądź nie rozumie w stopniu dostatecznym zadawanych jej pytań, bądź też na 

tle słabej znajomości języka polskiego nie można sformułować myśli odtwarzającej przebieg 

zdarzeń, stanowiących przedmiot przesłuchania311”. Znajomość języka, którym posługuje się 

osoba przesłuchiwana, przez funkcjonariusza organu procesowego, nie wyłącza obowiązku 

wezwania tłumacza (art. 204 k.p.k.)312. 

 

5.3 Osoby posiadające immunitet dyplomatyczny lub konsularny  

Immunitet dyplomatyczny zwalnia posiadacza z obowiązku składania zeznań  

w charakterze świadka. Dzieje się to tak w myśl art. 581 k.p.k. Te osoby również nie muszą 

stawiać się w roli biegłego lub tłumacza. Organ procesowy jedynie może zwrócić się do takiego 

 
308 M. Krysiak, Przesłuchanie świadka , Szczytno 2007, s. 34. 
309 M. Śrubka, Przesłuchanie..., Op. cit., s. 22. 
310 R. Idzikowski, Instytucja…, Op. cit., s. 24. 
311 Wyrok SN z 22 kwietnia 1970 r., III KR 45/70, OSNKW 1970, nr 11, poz. 150.  
312 A. Gaberle, Dowody w sądowym procesie karnym, Teoria i praktyka, Warszawa 2010, s. 250-251. 
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posiadacza o wyrażenie zgody uczestnictwa w procesie w wymaganym charakterze. W sytuacji 

zaakceptowania stawiennictwa, na wezwaniu zaadresowanym do osoby  

z immunitetem nie może być zagrożenia związanego z zastosowaniem środków przymusu.  

W przypadku niestawiennictwa, nie można wyciągnąć wobec nich konsekwencji. Takie same 

zasady dotyczące przesłuchania odnoszą się do osób posiadających immunitet konsularny. 

Jednakże stosuje się te zasady tylko i wyłącznie przy okolicznościach związanych z pełnieniem 

funkcji służbowych lub urzędowych. Jeżeli posiadacze immunitetu dyplomatycznego  

lub konsularnego są obywatelami polskimi lub też są na stałe zameldowane na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, a zakres czynności procesowych dotyczy zdarzeń niepełnionych 

podczas i w związku z wyżej wymienionymi funkcjami, obowiązują wobec nich takie same 

zasady jak w przypadku osób nieposiadających immunitetów313. 

 

5.4 Świadek koronny 

Pojęcie świadka koronnego odnosi się do podejrzanego, który zawiera ugodę z organami 

ściągania. Jest to swoista transakcja wymienna. W zamian za złożenie obciążających zeznań, 

które przyczynią się do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej innych (zazwyczaj 

groźniejszych) sprawców, dostaje on obietnicę zaniechania ścigania jego samego bądź 

złagodzenia wymiaru kary. Chcący skorzystać z tej instytucji musi ta osoba spełnić szereg 

przesłanek o charakterze pozytywnym:  

1. Musi to być osoba podejrzana, czyli osoba, wobec której postawiono zarzut popełnienia 

przestępstwa (art. 71 § 1 k.p.k.) w sprawie: 

a) popełnienia w zorganizowanej grupie przestępczej lub związku o takim charakterze 

przestępstwa bądź przestępstwa skarbowego, 

b) popełnienia jednego z przestępstw wymienionych w art. 1 ust. 2 ŚwKorU; 

2. Musi on do momentu wniesienia aktu oskarżenia współdziałać z organem prowadzącym 

postępowanie. Współpraca ta polega na przekazywaniu ważnych informacji, które ułatwią 

dochodzenie okoliczności przestępstwa, pomogą w wykryciu pozostałych sprawców, 

zdemaskują następne przestępstwa lub pomogą zapobiec im oraz ujawnią majątek tej osoby  

i innych sprawców (art. 3 ust. 1 pkt 1 lit a i b ŚwKorU); 

3. Wymagane jest od takiej osoby zobowiązanie o złożeniu przed sądem wyczerpujących 

zeznań odnośnie informacji, które zostały opisane ww. punkcie (art. 3 ust. 1 pkt 2 ŚwKorU)314. 

 
313 M. Śrubka, Przesłuchanie... Op. cit., s. 23-24. 
314 D. Jagiełło, Przesłuchanie..., Op. cit., s. 322-324. 
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W art. 3 ust. 2 ŚwKorU ustawodawca wprowadził fakultatywny warunek otrzymania takiej 

instytucji przez podejrzanego. Mianowicie przyznanie takiego statusu można uzależnić od 

zobowiązania podejrzanego do zwrotu korzyści majątkowych, jakie zdobył ze swojej 

działalności przestępczej oraz naprawienia nimi wyrządzonej szkody.  

W art. 4 ŚwKorU są enumeratywnie wymienione negatywne przesłanki, które wskazują 

okoliczności, których pojawienie się wyklucza możliwość skorzystania z instytucji świadka 

koronnego. Nie otrzyma takiego statusu podejrzany, który z związku z art. 1 ŚwKorU:  

1. Usiłował popełnić lub też popełnił zbrodnię zabójstwa lub współdziałał w popełnieniu 

takiej zbrodni,  

2. Podżegał inną osobę do popełnienia czynu zabronionego mając na celu skierowanie 

przeciwko niej postępowania karnego,  

3. Sprawował kierownictwo nad grupą zorganizowaną lub związkiem popełniającym  

ów przestępstwa lub przestępstwa skarbowe315. 

Wyrok SN stanowi, że „gdy prokurator występuje do sądu o nadanie podejrzanemu statusu 

świadka koronnego, sąd uwzględnia całokształt jego wyjaśnień i postawionych mu zarzutów 

oraz powiązanie zrzuconych czynów ze sprawcą, w której ma dojść do nadania statusu świadka 

koronnego, a nie jedynie te z nich, które zostały wskazane w pierwotnym postanowieniu  

o przedstawieniu zarzutów316”. Toteż status świadka koronnego nadaje sąd postanowieniem na 

wniosek prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze. Aby 

prokurator mógł wystąpić z wnioskiem wymagana jest zgoda Prokuratora Generalnego (art. 5 

ust. 1 ŚwKorU). Sąd przed podjęciem decyzji o przyznaniu statusu, musi przesłuchać 

podejrzanego oraz sprawdzić czy zaistniały ku temu pozytywne przesłanki317. 

Sąd Rejonowy w Słupsku uznał także, iż jeżeli przyznanie statusu świadka koronnego jest 

fakultatywne, to „[…] skoro brak jest uregulowania nakazującego przyznanie w określonych 

okolicznościach, przy spełnieniu pewnych warunków podejrzanemu statusu świadka 

koronnego, to odmowa wystąpienia ze stosownym wnioskiem nie rodzi po stronie osoby 

ubiegającej się o status świadka koronnego żadnych roszczeń318” 

Obowiązkiem oskarżonego, który otrzymał status świadka, jest złożenie kompleksowych 

zeznań przed sądem. Obowiązkiem organów procesowych jest wyłączenie jego sprawy  

 
315 M. Adamczyk, Świadek koronny, analiza prawno-kryminalistyczna, Warszawa 2011, s. 105. 
316 Wyrok SN za dnia 10.05.2005, II KK 531/04, OSNKW 2005, nr 10, poz. 95. 
317 A. Ważny, A. Kiełtyka, B. Kurzępa, Art. 5, [w:] Ustawa o świadku koronnym. Komentarz, (red.) A. Ważny, 

Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2013. 
318 Wyrok z uzasadnieniem Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 11 czerwca 2018r., I C 288/17 
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do odrębnego postępowania, które jednak zostaje zawieszone do czasu prawomocnego 

zakończenia postępowania przeciwko pozostałym sprawcom (art. 7 ust. 1 ŚwKorU).  

Jeżeli świadek wywiąże się ze swojego obowiązku, to zgodnie z art. 9 ust. 1 ŚwKorU 

następuje umorzenie wobec niego postępowania w sprawie popełnienia przestępstw 

wymienionych w art. 1 ŚwKorU. Umorzenie wydaje prokurator w terminie 14 dni od 

uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie, w którym on był świadkiem 

koronnym. Z chwilą nadania statusu świadka koronnego może korzystać on z ochrony 

przewidzianej w art. 14-20 ŚwKorU319. Ochrona ta nie ma charakteru procesowego, w razie 

zagrożenia życia i zdrowia obejmować może: ochronę osobistą, pomoc w zakresie zmiany 

miejsca zatrudnienia lub też pobytu, wsparcie finansowe, pomoc w zmianie dokumentów 

umożliwiających używanie innych niż własne dane osobowe, w tym uprawnienia do 

przekroczenia granicy państwowej oraz przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego usuwającego 

charakterystyczne elementy wyglądu lub operacji plastycznej.  

Organ prowadzący przesłuchanie świadka koronnego powinien:  

➢ szukać elementów w wypowiedzi świadka, które wskazać by mogły  

na potwierdzenie prawdziwości jego zeznań,  

➢ konfrontować na bieżąco elementy utrwalone w aktach sprawy z informacjami 

prasowymi, faktami historycznymi (w tym też ustalonymi z innych spraw)  

oraz z innymi zeznaniami świadków koronnych,  

➢ utrwalać jak największą liczbę detali, które odnoszą się do analizowanych wydarzeń,  

➢ znaleźć jak największą liczbę zestawień związanych z  utrwalonymi detalami,  

➢ unikać wyrażeń dwuznacznych w zeznaniach świadka koronnego, należy je zastąpić 

precyzyjnie oznaczonymi faktami,  

➢ dołożyć wszelkich starań, aby jego zeznania nie były oskarżone o spisek i stronnicze 

sugestie320. 

Świadek koronny w postępowaniu składa oświadczenie dowodowe, które według 

przepisów prawa karnego procesowego jest nazywane pomówieniem. Sąd oceniając 

wiarygodność takiego świadka dokonuje: 

• konfrontacji zarzutów pomawiającego z zeznaniami osoby pomawianej,  

• sprawdzenia prawdziwości zeznań względem pozostałych zebranych dowodów,  

 
319 D. Jagiełło, Przesłuchanie..., Op. cit., s. 325-326. 
320 Ibidem, s. 328.  
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• ocenia czy są to zeznania bezinteresowne (świadek stawia zarzuty innej osobie, nawet 

mając świadomość, że nie poprawi tym swojej sytuacji) czy też złożone  

(czyli takie w których świadek koronny obciąża siebie i inną osobę),  

• oceny szczerości przy jednoczesnym uwzględnieniu czynników psychicznych, 

• analizy konsekwencji i zgodności pomówień z innymi wersjami wyjaśnień,  

• oceny osobowości świadka koronnego i oskarżonego321. 

  

 
321 E. Kowalewska-Borys, Świadek koronny w ujęciu dogmatycznym, Zakamycze 2004, s. 203-207.  
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Zakończenie 

Jak widać, problematyka przeprowadzania rzetelnego przesłuchania świadka oraz 

wykorzystania dowodu z tegoż przesłuchania jest wciąż otwarta i nie może zostać zakończona. 

Poczynione przez autorki badania oraz analizy pozwoliły na sformułowanie kilkunastu 

wniosków, które przedstawione zostaną w poniższych akapitach. 

Rozpoczynając, nie sposób nie wspomnieć, iż pojęcie świadka odnosi się do osobowego 

źródła dowodowego i jest to osoba, która składa zeznania o okolicznościach i faktach odnośnie 

przestępstwa, z którym miała styczność. W świetle prawa świadkiem może zostać każda osoba. 

Powołując świadków należy kierować się pewnymi kryteriami - zamieszkania i pobytu, więzi 

towarzyskiej, pełnionej funkcji, można też powołać świadka z ogłoszenia. Podstawowym 

elementem przesłuchania jest wezwanie świadka, które musi zawierać czas i miejsce 

przesłuchania. Organ zarządzający przesłuchanie musi upewni się, czy wezwany świadek 

faktycznie otrzymał wezwanie. Wezwanie nie powinno zmuszać świadka do długiego 

oczekiwania na tą czynności, oraz także musi zawierać informację odnośnie sprawy  

i jej charakteru.  

Wezwanie nie może być zignorowane przez świadka, chyba że wystąpią okoliczności 

szczególne określone w ustawie, które zezwolą na niestawiennictwo takiej osoby.  

Jednakże, w takiej sytuacji, wezwany musi je należycie poświadczyć. W innym przypadku 

zastosowane mogą być wobec niego kary porządkowe - pieniężna, zatrzymanie i przymusowe 

doprowadzenie oraz aresztowanie. Należy świadka wcześniej pouczyć o konsekwencjach 

nieuzasadnionego niestawiennictwa oraz o możliwości zastosowania kary porządkowej. 

Przy procedurze przesłuchania, świadkowi przysługują pewne szczególne prawa. Zawiera 

się w nich prawo do odmowy składania zeznań, lecz przysługuje ono tylko najbliższym osobom 

oskarżonego. Pochodnym prawem jest prawo do uchylenia się od odpowiedzi na niektóre 

pytania. Ono również przysługuje tylko najbliższym osobom dla podejrzanego. Świadek ma 

również prawo do przesłuchania przy wyłączeniu jawności - jednej z podstawowych zasad 

konstytucyjnych sądownictwa. Ono również przysługuje tylko w określonych okolicznościach, 

np. wtedy, kiedy świadek mógłby być narażony na hańbę ze strony obserwatorów 

postępowania, lub też czuć się poniżonym treścią zeznań intymnej natury. Decyzję o takim 

sposobie przesłuchania podejmuje sąd.  

Świadkowi przysługuje także prawo żądania zwolnienia od złożenia zeznań lub 

odpowiedzi na pytanie osoby pozostającej w szczególnie bliskim stosunku osobistym. Dotyczy 
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ono szczególnej więzi uczuciowej między świadkiem a oskarżonym. Wymogiem przy 

zastosowaniu tego prawa jest to, że świadek musi uprawdopodobnić więź łączącą go  

z oskarżonym. Swoboda wypowiedzi to kolejne przysługujące prawo, dzięki któremu świadek  

ma możliwość wypowiedzenia się odnośnie zaistniałej sprawy postępowania. Na pierwszym 

etapie postępowania świadek wypowiada się bez jakiejkolwiek ingerencji funkcjonariusza. 

Prawo to dotyczy również wolności wypowiedzi od gróźb czy innych form przymusu. 

Wyklucza to także pytania sugestywne względem świadka. Świadkowi przysługuje prawo do 

wzmożonej jego ochrony, w sytuacji gdy  zaistnieją uzasadnione obawy, że ktoś może wpływać 

nielegalnymi środkami na treść zeznań świadka. 

Istnieją też prawa chroniące świadka w szczególny sposób - prawo do anonimizacji, prawo  

do zachowania w tajemnicy danych osobowych świadka przy czym stosowane są wyjątkowo, 

 w przypadku realnego zagrożenia konstytucyjnych wolności świadka. 

Świadek ma ponadto prawo żądać zawarcia w protokole przesłuchania wszystkich 

istotnych informacji jakich udzielił, żądać odczytania fragmentów wypowiedzi zawartych  

w protokole. Może on domagać się zwrotu kosztów jakie poniósł z tytułu stawiennictwa  

na przesłuchaniu. Osoba towarzysząca świadkowi również może ubiegać się o zwrot kosztów, 

lecz tylko wtedy gdy jej obecność była konieczna. 

Obok praw przysługujących świadkowi, ciążą również na nim pewne obowiązki, które są 

wiążące od chwili wezwania świadka. Według nich świadek musi stawić się  

na przesłuchaniu w określonym miejscu i czasie o ile nie wykluczają tego inne szczególne 

sytuacje, np. kalectwo bądź zdarzenia losowe. Świadek musi odpowiednio uzasadnić swoją 

nieobecność. Może też być przesłuchiwany w miejscu pobytu jeżeli nie istnieje inna możliwość 

przeprowadzenia czynności. Świadek musi również liczyć się z faktem, że jego zeznania 

zostaną utrwalone przy użyciu odpowiednich dla tego zabiegu urządzeń. 

Świadek zobowiązany jest do złożenia zeznań, o ile nie przysługują mu szczególne prawa. 

Osoba ta musi również być uprzedzona o odpowiedzialności karnej w razie celowego złożenia 

nieprawdziwych zeznań lub zatajenia prawdy. 

Świadek występujący w charakterze pokrzywdzonego zobligowany jest również  

do poddania się badaniom lekarskim przez lekarza sądowego, w celu stwierdzenia obrażeń  

i stopnia uszkodzenia ciała, co jest szczególnie motywowane sprawami, w których 

przestępstwo zależy od stanu zdrowia poszkodowanego (np. spowodowanie trwałego 

uszczerbku na zdrowiu). Świadek powinien też zachować w tajemnicy wszelkie fakty jakich 

dowiedział się w trakcie przesłuchania aż do zakończenia postępowania. W innym przypadku 

może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Jednym z podstawowych obowiązków 
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świadka jest złożenie przysięgi przed sądem, odnośnie prawdziwości zeznań. Pominięcie tej 

procedury możliwe jest tylko w niektórych przypadkach - np. małoletności świadka. 

Samo przesłuchanie charakteryzuje się kilkoma szczególnymi etapami, przed którymi 

następuje procedura przygotowania do przesłuchania. Właściwe zaplanowanie tej czynności 

pozwala na efektywniejsze działanie, należą do niej zaś elementy takie jak analiza zebranych 

materiałów, określenie celu, zapoznanie się z przedmiotem zeznań, oraz miejscem zdarzenia, 

poznania osobowości świadka, opracowanie taktyki, planu i przygotowanie miejsca 

przesłuchania. Zalicza się do tego także uzyskanie wszelkich stosownych i wymaganych 

dokumentów przy prowadzeniu czynności oraz zapewnienia innych warunków skutecznego 

przesłuchania. Przesłuchiwanie musi być przeprowadzone przez funkcjonariusza 

prowadzącego postępowanie. 

W celu zmaksymalizowania skuteczności przesłuchania stosuje się różne jego metody 

zależne od różnych czynników, takich jak wiek, powiązania świadka, rodzaj przestępstwa itd. 

Wśród stosowanych metod można wyróżnić kilka ich klasycznie stosowanych odmian: metodę 

ujawniania związku świadka ze sprawą, metodę przypominania, metodę perswazji, metodę 

stwarzania u świadka poczucia bezpieczeństwa, metodę bezpośredniego wykazywania 

kłamstwa, metodę „ślepej uliczki”, metodę „wszechwiedzy”, metodę szczegółowych pytań 

oraz metodę ujawniania motywów kłamstwa. Dodatkowo literatura wyróżnia dwie metody 

przesłuchań: metodę deiktyczną (poprzez pokaz) oraz metodę symultaniczną (szachującą). 

Etap czynności wstępnych służy możliwości swobodnej rozmowy ze świadkiem.  

Ma to na celu lepsze jego poznanie i stworzenie atmosfery zaufania. Po tej części przesłuchania 

można przejść do etapu spontanicznych zeznań, kiedy to świadek może przedstawić swoją 

wersję zdarzeń nie będąc narażonym na przerywanie lub inną ingerencję w wypowiedź, która 

cechować powinna się swobodnością. Po tym elemencie proceduralnym następuje faza 

zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, kiedy to funkcjonariusz może dążyć  

do uszczegółowienia zeznań poprzez zadawanie stosownych ku temu pytań. Etap czynności 

końcowych służy dopełnienia formalnych aspektów przesłuchania takich jak przedstawienie  

i podpisanie protokołu, pouczenia i regulacje finansowe oraz podziękowanie za stawiennictwo. 

Od przesłuchania „zwykłego” świadka należy wyodrębnić procedury towarzyszące 

przesłuchaniu świadka małoletniego. Problemami otwartymi są - poczynając od kwestii 

terminologicznej - brak legalnej definicji małoletniego w przepisach prawnokarnych, także 

brak zakreślenia dolnej granicy wieku, w jakim małoletni może zostać powołany na świadka, 

ale również interdyscyplinarny charakter tego zagadnienia, co sprawia, że nie sposób 
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jednoznacznie określić prawidłowych, wydawałoby się, z punktu widzenia prawa, psychologii, 

czy pedagogiki, zasad przeprowadzania przesłuchania małoletniego świadka. 

Przede wszystkim, należy wskazać na problem w postaci braku definicji małoletniego  

w przepisach prawnokarnych. Skoro gałąź prawa, jakim jest prawo karne jest tak szeroka  

i posługuje się określeniem „małoletni”, to czy nie warto, by ustawodawca sformułował jego 

definicję, a nie tylko zapożyczał z innych dziedzin prawnych? 

Kolejną kwestią, z którą organy prowadzące postępowanie mierzą się cały czas, to brak 

określenia dokładnego wieku, po osiągnieciu jakiego małoletni staje się użytecznym źródłem 

dowodowym w procesie. To w kwestii sądu leży, czy świadek zostanie, czy też nie zostanie 

powołany. Nie do końca znaczenie ma tutaj wiek, ale także indywidualny stopień rozwoju 

dziecka, jego cechy osobowości oraz przedmiot sprawy, o jaki toczy się spór. Sąd, dokonując 

decyzji, czy małoletni zostanie świadkiem, powinien bazować na ocenie innych specjalistów, 

którzy są w stanie ocenić, czy powierzenie dziecku tak ważnej roli procesowej jakim jest 

świadek, nie będzie dla niego krzywdzące. Oczywiście, podjęcie ostatecznej decyzji należy do 

sądu, jednak niebaczenie na opinię wydaną przez biegłego w wielu przypadkach będzie dla 

dziecka krzywdzące. 

 Stosowanie się do określonych procedur i zaleceń zawartych w poradnikach 

skonstruowanych przez specjalistów powinno być respektowane. Rzeczywistość ukazuje 

jednak inny obraz prowadzenia postępowania. Niestety, nie zawsze warunki dookreślone przez 

znawców, są zapewniane. Utworzenie tzw. „niebieskiego pokoju przesłuchań” nie jest możliwe 

w każdym miejscu do tego wskazanym, głównie przez niewystarczający budżet.  

Interdyscyplinarny charakter problemu przesłuchania małoletniego wskazuje na 

konieczność udziału osób będących specjalistami w zakresie psychologii czy pedagogiki. Nie 

sposób przeprowadzić pełnego wywiadu, nie znając psychiki dziecka oraz podstawowych 

informacji na temat jego zachowań. 

Dziecko nie jest miniaturą dorosłego, stąd też niemożliwe jest przeprowadzenie 

przesłuchania w taki sam sposób, jak w przypadku osoby dorosłej. Dzięki nowelizacji Kodeksu 

postępowania karnego, przez dodanie specjalnych przepisów poświęconym przesłuchaniu 

małoletniego pokrzywdzonego oraz małoletniego świadka, możliwe jest zorganizowanie 

specjalnego trybu przesłuchania w procesie karnym. Ważnym aspektem jest możliwość udziału 

biegłego psychologa.  

Przepisy zakreślają też konieczność jednorazowego przesłuchania, chyba że konieczne jest 

powtórne przesłuchanie. Świadek ma również prawo do odmowy składania zeznań,  

a także możliwość od uchylenia się od odpowiedzi na dane pytanie – regulacje te zapewniają 
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ochronę przed wtórna wiktymizacją i co do tego nie ma wątpliwości. Ochronę taką zapewnia 

również prawo do usunięcia oskarżonego z sali na czas przesłuchania. 

Wydaje się, że przepisy chronią w sposób rzetelny małoletniego świadka, jednak pozostają 

problemy, których rozwiązanie wydaje się problematyczne. Nie sposób zakreślić 

jednoznacznie, w jakim wieku dziecko może być świadkiem i nie można oczekiwać od 

ustawodawcy, by sztywnie określił ramy wiekowe, gdyż byłoby to niezasadne. 

Być może nad tematyką przesłuchania małoletniego świadka i pozyskanych w ten sposób 

dowodów pochylą się również inni badacze, nie tylko prawnicy, ale także psychologowie  

i pedagodzy. Najlepsze efekty powyższych badań zostałyby uzyskane łącząc specjalistów tych 

dziedzin. Dowodzi to faktowi, że nauka powinna cały czas się rozwijać, także w dziedzinach 

prawa. Nie można jednorazowo ustanowić przepisów, nie poddając ich zmianom, gdyż nauki 

prawne ewaluują wraz z innymi naukami i czerpią z ich osiągnięć. 

Przesłuchiwane mogą też być inne, szczególne kategorie świadków, nie tylko małoletni. 

Inną kategorią szczególnego świadka są osoby starsze, które z racji wieku i ,idącego za tym, 

stanu zdrowia, nie mogą być traktowane w taki sam sposób jak "zwykli" świadkowie. Osoby 

w podeszłym wieku należy traktować życzliwie, wydłużyć etap czynności wstępnych, mówić 

powoli i zrozumiale, wspierać się osobą biegłego oraz wyeliminować wszelkie sugestie. 

Kolejnym specyficznym świadkiem może być osoba o "różnym stanie zdrowia",  

co tyczy się różnych chorób, upośledzeń i niesprawności świadka, które mogą w istotny sposób 

utrudniać uzyskanie rzetelnych zeznań. W tym celu stosuje się różne zabiegi - odpowiednie 

zachowanie względem świadka, zapewnienie opieki lekarskiej, ułatwienie wypowiedzi bądź 

sprowadzenie tłumacza, które ma również zastosowanie w przypadku osób nieznających języka 

polskiego.  

Procedury względem osób posiadających immunitet dyplomatyczny lub konsularny różnią 

się od procedury wezwania zwykłego świadka. Wobec tej grupy organ procesowy zwraca się  

o wyrażenie zgody uczestnictwa w procesie w charakterze świadka. W sytuacji otrzymania 

pozytywnej odpowiedzi i niestawiennictwa takiego świadka, organ procesowy nie może 

zastosować kar porządkowych.  

Do kategorii szczególnego rodzaju przesłuchań zalicza się również osoby posiadające 

status świadka koronnego. O status ten może ubiegać się podejrzany, który w zamian za 

dostarczenie informacji odnośnie innych groźniejszych sprawców otrzymać może obietnicę 

złagodzenia wyroku bądź umorzenia sprawy toczącej się przeciwko niemu. Jednakże musi on 

spełnić szereg przesłanek, aby skorzystać z tego specjalnego statusu.  
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Jak widać na przykładzie tejże publikacji, czynności przesłuchiwania świadka to nie tylko 

zbiór reguł zapisanych w kodeksie postępowania karnego lub innym akcie prawnym, ale także 

szereg aspektów psychologicznych, dobra wola i chęci funkcjonariusza, wyczucie taktu, troska  

o obywatela, zdolność do planowania swojej pracy i zadań. Wpisuje się w to także element 

intuicyjny, empatia, zrozumienie świadka jak i egzekwowanie jego obowiązków. Przydatny 

jest dlatego zbiór pewnych zaleceń, który okazać się może nieoceniony w prowadzeniu 

czynności procesowych. Są to także informacje istotne dla obywateli, którzy świadomi swych 

praw mogą ich dochodzić i czuć się pewniej w charakterze świadka, jednocześnie zdając sobie 

sprawę z powagi tej instytucji.  

Przesłuchanie jest także ważne dla badaczy tematu i sądów, którym zależy na 

wprowadzeniu procedur w stopniu pozwalającym maksymalnie zwiększyć efektywność  

i znaczenie tego elementu procesowego. Doskonalenie form i technik przesłuchania ma  

w końcu na celu zwiększenie bezpieczeństwa porządku publicznego poprzez lepsze 

funkcjonowanie wszystkich organów związanych z postępowaniem wobec przestępstw, 

większą wykrywalność, egzekwowanie prawa, wysoką efektywność, skrócenie czasu 

postępowanie, silniejszy materiał dowodowy, ale przede wszystkim inicjatywą ulepszania 

prawa powinna kierować chęć zmniejszenia wiktymizacj wtórej u świadków – świadek to 

CZŁOWIEK, a nie przedmiot pozyskany do rozwiązania sprawy. Dlatego też niezmiernie 

ważnym jest dalsze rozwijanie tego tematu oraz prowadzenie kolejnych badań. 
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Summary 

As one can see, the issue of conducting a fair interrogation of a witness and the use of 

evidence from this interrogation is still open and can not be terminated. The research and 

analysis made by the authors allowed to formulate several conclusions, which will be presented 

in the following paragraphs. 

In beginning, it is impossible not to mention that the concept of a witness refers to  

a personal source of evidence and it is a person who testifies about the facts of the crime with 

which he had contact. In the light of the law, any person can be a witness, except for the suspect 

himself. When appointing witnesses, one should be guided by certain criteria - residence and 

stay, social ties, functions, or a witness from the advertisement. The basic element of the 

interrogation is the witness's request, which must include the time and place of the interview. 

The state authority managing the interrogation must make sure that the summoned witness 

actually received the summons. The summons should not force the witness to wait a long time 

for this action, and also must contain information about the matter and its character. 

The summons can not be ignored by a witness, unless there are special circumstances 

specified in the act that will allow the person not to appear, but the summoned person must 

properly testify them. In other cases, it may be punished with financial penalties - money, 

detention and forced retrieval as well as arrest. A witness must be previously instructed about 

the consequences of unjustified failure to appear and the possibility of applying a penalty. 

In the interrogation procedure, the witness has certain special rights. They include the right 

to refuse to testify, but it is only available to the accused's immediate relatives. The derivative 

right is the right to avoid answering some questions. It is also only available to the closest 

persons for the suspect. The witness also has the right to be interrogated with the exclusion of 

publicity - one of the basic constitutional principles of the judiciary. It also only applies in 

certain circumstances, for example when the witness could be exposed to disgrace from the 

observers of the proceedings or feel humiliated by the content of the testimony of an intimate 

nature. The decision about such a method of interrogation is made by the court. 

The witness also has the right to demand an exemption from giving testimony or answering 

a question of a person who is in a particularly close personal relationship. It concerns a special 

emotional bond between the witness and the accused. The requirement with this law is that the 

witness must make the connection between him and the accused probable. Freedom of 

expression is another right that allows the witness to have an opportunity to comment on the 
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case. At the first stage of the proceedings, the witness speaks without any interference by the 

officer. This right also applies to the freedom of speech against threats or other forms of 

coercion. This also excludes suggestive questions regarding the witness. A witness has the right 

to increase his protection when there are justified fears that someone may influence illegal 

means on the content of a witness's testimony. 

There are also provisions protecting a witness in a special way - the right to anonymisation, 

the right to keep the personal data of a witness confidential, but are used exceptionally in the 

event of a real threat to the constitutional freedoms of a witness. 

In addition, the witness has the right to request that all relevant information he has provided 

be included in the report of the hearing, request that parts of the statements contained in the 

report be read out. He may demand reimbursement of costs incurred for appearing at the 

hearing. The person accompanying the witness can also apply for reimbursement, but only if 

her presence was necessary. 

In addition to the rights of a witness, there are also certain obligations on him that are 

binding from the moment of summoning a witness. According to them, a witness must appear 

at a hearing in a specific place and time, unless other special situations, for example disability 

or fortuitous events, exclude it. Of course, the witness must adequately justify his absence, and 

may also be interviewed in the place of stay if there is no other possibility of carrying out the 

activity. The witness must also be reckoned with the fact that his testimony will be recorded 

using devices suitable for this procedure. 

The witness is obliged to testify unless he has special rights. This person must also be 

forewarned of criminal liability in the event of deliberately submitting false testimony or 

concealing the truth. 

A witness who acts as a victim is also obliged to undergo medical examination by a forensic 

doctor, in order to determine the injuries and the degree of bodily injury, which is particularly 

motivated by cases in which the crime depends on the health of the victim (eg causing 

permanent damage to health). The witness should also keep secret all facts that he learned 

during the interrogation until the end of the proceedings. Otherwise, it may be prosecuted. One 

of the basic duties of the witness is to take an oath before the court regarding the truth of the 

testimony. The omission of this procedure is possible only in some cases - for example,  

a witness's minority. 

The hearing is characterized by a few specific stages before which the procedure of 

preparation for the hearing takes place. Proper planning of this action allows for more effective 

operation, including elements such as analysis of collected materials, specification of purpose, 
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familiarization with the subject of testimony, and place of incident, recognition of the witness's 

personality, development of tactics, plan and preparation of the place of interrogation. It also 

includes obtaining all relevant and required documents when conducting activities and 

providing other conditions for effective interrogation. The interrogation must be carried out by 

the officer conducting the proceedings. 

In order to maximize the effectiveness of the interview, different methods are used 

depending on various factors, such as age, witness links, type of crime, etc. Among the methods 

used, we can distinguish several of their classically used varieties: the method of revealing the 

witness's relationship with the matter, reminder method, method of persuasion, the method of 

creating a sense of security in a witness, the method of direct demonstration of a lie, the method 

of a "dead end", the method of "omniscience", the method of detailed questions and the method 

of revealing the motives of lying. In addition, the literature distinguishes two methods of 

interrogation: the deictic method (through demonstration) and the simultaneous (cheating) 

method. 

The preliminary activities stage is the possibility of free conversation with the witness. This 

is to get to know it better and create an atmosphere of trust. After this part of the interview you 

can go to the stage of spontaneous testimony, when the witness can present his version of events 

without being subject to interruption or other interference in the statement, which should be 

characterized by freedom. After this procedural element, there is a phase of asking questions 

and answering when an officer can strive to elaborate testimonies by asking the appropriate 

questions. The stage of the final activities serves to complete the formal aspects of the 

interrogation, such as the performance and signing the minutes, instructions and financial 

regulations and thanks for appearing. 

From the hearing of an "ordinary" witness, it is necessary to separate the procedures 

accompanying the interrogation of a juvenile witness. Open problems are - starting from the 

terminological issue - the lack of a legal definition of a minor in criminal law, also the lack of 

delineation of the lower age limit in which a juvenile can be appointed as a witness, but also 

interdisciplinary character of the issue, which makes it impossible to clearly determine the 

correct, it would seem from the point of view of law, psychology or pedagogy, the rules of 

conducting a hearing of a juvenile witness. 

Above all, it is necessary to point out the problem of the lack of a definition of a juvenile 

in criminal law provisions. If the branch of law, which is criminal law, is so wide and uses the 

term "juvenile", is it not worth the legislator to formulate its definition, and not only borrowed 

from other legal areas? 
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Another issue with which the authorities conducting the proceedings are facing all the time 

is the lack of determining the exact age, after reaching which the juvenile becomes a useful 

source of evidence in the process. It is the question of the court whether or not the witness will 

be appointed. The age, but also the individual level of child's development, personality traits 

and the subject matter of the dispute are not entirely relevant. The court, when deciding whether 

a juvenile will be a witness, should be based on the assessment of other specialists who are able 

to assess whether entrusting the child with such an important procedural role as a witness, will 

not be harmful to him. Of course, it is up to the court to take the final decision, but the non-

observation of the expert's opinion in many cases will be harmful to the child. 

Compliance with specific procedures and recommendations contained in guides developed 

by specialists should be respected. Reality, however, shows a different picture of how to 

proceed. Unfortunately, conditions not specified by experts are not always provided. Creation 

of the so-called "Blue interrogation room" is not possible in any place indicated above, mainly 

by insufficient budget. 

The interdisciplinary nature of the problem of interrogation of a juvenile indicates the need 

for the participation of people who are specialists in the field of psychology or pedagogy. It is 

impossible to conduct a full interview without knowing the child's psyche and basic information 

about his or her behavior. 

The child is not a miniature of an adult, hence it is impossible to conduct an interview in 

the same way as for an adult. Thanks to the amendment of the Code of Criminal Procedure, by 

adding special provisions dedicated to the hearing of a juvenile victim and a juvenile witness, 

it is possible to organize a special mode of interrogation in a criminal trial. An important aspect 

is the possibility of an expert psychologist. 

The regulations also specify the need for a one-off interrogation, unless a second one is 

necessary. A witness also has the right to refuse to testify, as well as the opportunity to avoid 

answering a question - these regulations provide protection against secondary victimization and 

there is no doubt about it. Such protection is also ensured by the right to remove the accused 

from the room during the interview. 

It seems that the regulations protect the juvenile witness in a reliable way, but problems 

remain which seem to be problematic. It is impossible to define clearly the age at which a child 

can be a witness and one can not expect the legislator to stiffly define the age frame, because it 

would be unjust. 

Perhaps the topic of interrogation of a juvenile witness and evidence obtained in this way 

will also be inclined by other researchers, not only lawyers, but also psychologists and 
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pedagogues. The best results of the above tests would be obtained by combining specialists in 

these fields. This proves the fact that science should develop all the time, also in the fields of 

law. One can not set the rules once, without changing them, because the legal sciences evolve 

along with other sciences and derive from their achievements. 

Other, specific categories of witnesses may also be questioned, not only juvenile. Another 

category of a special witness is the elderly, who due to their age and health, can not be treated 

in the same way as "ordinary" witnesses. Elderly people should be treated kindly, extend the 

stage of preliminary activities, speak slowly and understandably, support an expert and 

eliminate any suggestions. 

Procedures for persons with diplomatic or consular immunity differ from the procedure of 

summoning an ordinary witness. In relation to this group, the procedural body asks for consent 

to participate in the trial as a witness. In the event of receiving a positive response and not 

appearing in such a witness, the procedural authority can not apply disciplinary punishments. 

The category of a special type of interrogation also includes persons who have the status of 

a crown witness. This status may be applied by a suspect who, in return for providing 

information on other more dangerous offenders, may receive a promise to mitigate the sentence 

or to dismiss the case against him. However, he must fulfill a number of reasons to take 

advantage of this special status. 

As can be seen from this thesis, interrogation is not only a set of rules included in the Code 

of Criminal Procedure or other legal act, but also a number of psychological aspects, good will 

and willingness of the officer, tact, care for the citizen, the ability to plan their work and tasks. 

This also includes the intuitive element, empathy, understanding of the witness and the 

enforcement of his duties. Therefore, a set of certain recommendations is useful, which may 

prove invaluable in conducting procedural activities. It is also information that is important for 

citizens who, aware of their rights, may assert them and feel more confident in the capacity of 

a witness, at the same time being aware of the seriousness of this institution. 

Interrogation is also important for the researchers of the subject and the courts, who care 

about introducing procedures to a degree that will maximize the efficiency and significance of 

this process element. Improving the forms and techniques of the interrogation is ultimately 

aimed at increasing public security through better functioning of all organs related to criminal 

proceedings, greater detection, law enforcement, high efficiency, shorter proceedings, stronger 

evidence, but above all the law improvement initiative should guide willingness to reduce the 

victim's secondary victimization - a witness is a HUMAN, not an object obtained to solve  
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a case. That is why it is extremely important to further develop this topic and conduct further 

research. 
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