
PROGRAM SZKOLENIA

Rzeszów, 18 października 202lr.
„Dziecko jako świadek (Iub/i) pokrzywdzony w postępowaniu karnym. 

Ustanawianie i rola kuratora dziecka”

Wykładowcy

SSO Barbara Chłędowska
Sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Wizytator ds. rodzinnych i nieletnich; Koordynator ds. 
mediacji w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Małgorzata Czarnecka
Psycholog, Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Rzeszowie 

SSR Alicja Kuroń
Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Koordynator do spraw współpracy międzynarodowej 
i praw człowieka w sprawach karnych przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, wykładowca 
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Program:

Godz. 09.00-10.30

Wykładowca: SSO Barbara Chłędowska

1. Adwokat i Radca prawny jako kurator dziecka wg. ustawy Kodeks Rodzinny i opiekuńczy:
- ustanawianie,
- prawa i obowiązki procesowe kuratora,

2. Szczególne zagadnienia związane z pozycją kuratora, w tym reprezentacja dziecka w 
procesie karnym: kurator a rodzice (prawni opiekuni) dziecka:
- w przypadku, gdy oboje rodzice są podejrzanymi
- w przypadku, gdy dziecko przebywa w pieczy zastępczej

10:30-10.45 PRZERWA 

Godz. 10,45-12.15

Sędzia Alicja Kuroń

1. Wprowadzenie: Dziecko w procesie karnym (pokrzywdzony, świadek, sprawca)
2. Uprawnienia procesowe wybranych instytucji: Rzecznik Praw Dziecka, Państwowa 

Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko 
wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15

3. Dziecko j ako j edyny świadek w procesie karnym;
4. Pozycja i rola procesowa kuratora dziecka w procesie karnym;
5. Międzynarodowe standardy ochrony dziecka jako pokrzywdzonego;
6. Wybrane orzecznictwo ETPCz;



7. Prawne aspekty przesłuchania dziecka:
- organizacja posiedzenia w trybie art. 185a-b kpk;
- możliwość oddalenia wniosku o przesłuchanie dziecka na etapie postępowania 
przygotowawczego i sądowego (ryzyko utraty dowodu),
- właściwość sądu karnego do przesłuchania dziecka,
- warunki ponownego przesłuchania dziecka przed sądem
- zagadnienie pokrzywdzonego „dorosłego dziecka” (gdy pokrzywdzony zgłasza 
przestępstwo jako dorosły, będąc w chwili czynu dzieckiem);

12.15-12.45 PRZERWA 

Godz. 12.45-14.15

Wykładowca:
Małgorzata Czarnecka, psycholog

1. Udział dzieci w czynnościach procesowych w charakterze świadków/pokrzywdzonych, 
ich rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny.

2. Psychologiczne aspekty przesłuchania dzieci w postępowaniu karnym;

14.30-14.45 PRZERWA 

Godz. 14.45-15.15

Wykładowcy:
Małgorzata Czarnecka, psycholog 
SSR Alicja Kuroń

Część praktyczna: Psychologiczne i prawne aspekty przesłuchania dziecka jako świadka 
łub/i pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

- treść pouczeń procesowych; jak przekazać je dziecku?
- prawnik w rozmowie z dzieckiem (język prawniczy a język „dziecka”)
- trudności w komunikacji z dzieckiem (dzieci niepełnosprawne, cudzoziemcy, 
trudności w identyfikacji płci)
- studium przypadków;
- wymiana doświadczeń uczestników - dyskusja;


