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Pan Senator

Krzysztof Kwiatkowski

Przewodniczący 

Komisji Ustawodawczej 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Przewodniczący,

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 listopada 2021 r., zawierające prośbę o udostępnienie 

informacji potrzebnych do opracowania oceny skutków regulacji, w związku 

opracowywanym przez Komisję Ustawodawczą Senatu RP projektu  ustawy o zmianie ustawy 

– Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy 

o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (druk senacki nr 550), a dotyczących pokoi 

wysłuchań zapewniających dzieciom swobodę wypowiedzi i poczucie bezpieczeństwa, 

uprzejmie przedstawiam poniższą informację. 

Według stanu na koniec lipca 2021 r., w strukturze organizacyjnej Ministerstwa 

Sprawiedliwości obejmującej 375 sądów (11 apelacyjnych 46 okręgowych oraz 318 

rejonowych wraz ze 102 funkcjonalnymi – sądy posiadające kilka siedzib) – w budynkach 

sądów rejonowych i okręgowych (364 sądy) występował łączny niedobór 52 pomieszczeń 

będących przyjaznymi pokojami przesłuchań – co stanowi ok. 14,3% ogólnych potrzeb.       

W związku z powyższym omawiane jednostki korzystały z pomieszczeń usytuowanych np.    

w Komendach Policji, innych jednostkach sądownictwa usytuowanych w dużych 

aglomeracjach miejskich, prokuraturach, Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Niezależnie od powyższego niedoboru, 122 przyjazne pokoje przesłuchań wymagały 

nakładów w wysokości ok. 5,8 mln zł na przystosowanie ich do wymogów określonych 

w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2020 r. w sprawie 

Podsekretarz Stanu



przygotowania przesłuchania prowadzonego w trybie określonym w art. 185a-185c ustawy 

z dnia 6 czerwca 1996 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2021 poz. 534 ze zm.) – 

dalej k.p.k.. 

Informuję, że koszt adaptacji pomieszczeń jest zróżnicowany i tak: koszt wyposażenia 

technicznego pokoju wynosi 40 – 110 tys. zł, mebli ok. 10 tys. zł oraz ewentualnego 

dostosowania istniejących pomieszczeń od kilku do kilkudziesięciu tys. zł (w zależności od 

zakresu robót). Jeśli chodzi o pokoje wysłuchań, które mają jedynie zapewniać dzieciom 

swobodę wypowiedzi i poczucie bezpieczeństwa, bez wymagań stawianych przepisami art. 

185a-185c k.p.k., to koszt adaptacji można pomniejszyć o wydatki związane z wyposażeniem 

technicznym (lustro weneckie, urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk).

Nadto wskazać należy, że zgodnie z aktualnymi „Wytycznymi do projektowania budynków 

dla sądów powszechnych z 4 grudnia 2020 r.” wszystkie nowobudowane budynki sądów 

okręgowych i rejonowych posiadają w wydziale karnym przyjazny pokój przesłuchań 

składający się z 3 pomieszczeń o łącznej powierzchni 54 m2 odpowiednio:

1. przyjazny pokój przesłuchań dla pokrzywdzonych – 18 m2,

2. pomieszczenie techniczne przy przyjaznym pokoju przesłuchań – 18 m2,

3. poczekalnia wraz z węzłem sanitarnym przy przyjaznym pokoju przesłuchań – 18 m2.

Aktualny koszt wybudowania i wyposażenia omawianego pokoju zamyka się kwotą ok. 800 

tys. zł. (54 m2 * 15 tys/m2).

Dodatkowo, uprzejmie informuję, że w ramach Programu „Budowanie potencjału 

instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności 

wymiaru sprawiedliwości”, który był finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego 2009-2014, ministerstwo Sprawiedliwości realizowało projekt pn. 

„Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w  

postępowaniu karnym”. Jednym z działań w tym projekcie było utworzenie przyjaznych 

pokoi przesłuchań. W ramach tego działania, w 2015 roku utworzono 16 pokoi przesłuchań. 

Łączna kwota przyznanych środków pieniężnych wyniosła: 510 562, 73 zł, co oznacza, że 

średnia kwota dofinansowania na jeden pokój wynosiła 31 910 zł. Przy czym należy 

zauważyć, że kwota ta odnosi się jedynie to kosztów wyposażenia pokoju, zatem nie 

odzwierciedla faktycznego kosztu stworzenia przyjaznego pokoju przesłuchań.

Nadto informuję, że w lipca bieżącego roku skierowano do dyrektorów Sądów 

Apelacyjnych pismo wskazujące na potrzebę dostosowania pomieszczeń przeznaczonych do 

przeprowadzania przesłuchań (tzw. przyjaznych pokoi przesłuchań) do wymogów 

określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2020 r.                



w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w 

art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego (Dz.U. poz. 1691). Dyrektorzy Sądów 

Apelacyjnych zostali zobligowani również do oszacowania niezbędnych kosztów 

dostosowania ww. pomieszczeń do obowiązujących wymogów. W oparciu o nadesłane dane 

pismem z dnia 10 sierpnia 2021 r. polecono dyrektorom Sądów Apelacyjnych rozpoczęcie 

niezbędnych prac dostosowawczych jeszcze w bieżącym roku budżetowym, w ramach 

środków na wydatki dostępnych w budżetach podległych im apelacji. Jednocześnie wskazano, 

aby przedmiotowe zadanie zostało uznane za priorytetowe, tak by już w roku 2021 

dostosowana do wymagań została jak największa liczba przyjaznych pokoi przesłuchań. 

W oparciu o zebrane dane szacowane są obecnie ogólne potrzeby finansowe w zakresie 

przyjaznych pokoi przesłuchań, przy czym w roku 2021, mając na względzie harmonogram 

prac dostosowawczych, w ramach środków zabezpieczonych w budżetach sądów możliwe 

będzie sfinansowanie działań na łączną kwotę 1 565 642,70 zł.

Odnośnie pokoi wysłuchań będących w dyspozycji prokuratur, informuję, że:             

w 4 lokalizacjach tj. w Prokuraturze Rejonowej w Świeciu, w Prokuraturze Rejonowej           

w Sochaczewie, w Prokuraturze Rejonowej w Pabianicach oraz w Prokuraturze Okręgowej    

w Szczecinie znajdują się odpowiednie pomieszczenia zapewniające swobodę wypowiedzi      

i poczucia bezpieczeństwa dziecka w trakcie jego wysłuchania. Natomiast                                

w 6 lokalizacjach tj. w Prokuraturze Rejonowej w Ostrowie Wielkopolskim, Prokuraturze 

Rejonowej w Poddębicach, w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Polesie, w Prokuraturze 

Rejonowej w Elblągu, w Prokuraturze Rejonowej we Włocławku oraz w Prokuraturze 

Rejonowej w Radziejowie istnieje możliwość zorganizowania takich pomieszczeń,                    

a szacowany koszt realizacji takiej inwestycji to kwota ok. 60 000 zł.

W pozostałych jednostkach prokuratury wykorzystywane są pomieszczenia znajdujące 

się w siedzibach sądów lub komendach Policji. Ponadto z uwagi na występujący niedobór 

powierzchni biurowych w budynkach stanowiących siedzibę prokuratur, zorganizowanie 

wskazanych pomieszczeń jest możliwe jedynie w obiektach nowoprojektowanych. 

  Z poważaniem

      Z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości



Marcin Romanowski

/podpisano elektronicznie/
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