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1. Wstęp
Podręcznik został opracowany z myślą o ułatwieniu zadania osobom prowadzącym
profesjonalne szkolenie dla obrońców w postępowaniu karnym w ramach projektu
NETPRALAT.
Celem szkolenia NETPRALAT jest propagowanie aktywnej, opartej na refleksji i
zorientowanej na klienta obrony na początkowych etapach postępowania karnego,
a mianowicie w czasie tymczasowego aresztowania podejrzanego w toku postępowania
przygotowawczego oraz w kontekście składania przez niego wyjaśnień (ang: interview)1.
Środkiem prowadzącym do osiągnięcia tego celu jest opracowanie praktycznych,
ukierunkowanych na rozwój umiejętności szkoleń dla prawników świadczących pomoc
prawną na etapie postępowania przygotowawczego.
Szkolenie NETPRALAT nie jest ukierunkowane na konkretny system prawny czy zakres
wiedzy prawniczej. Zamiast tego nacisk kładziony jest na potrzebne umiejętności, takie jak
rozpoznawanie potrzeb psychospołecznych i budowanie relacji z klientem, czy też umiejętność
pozytywnej konfrontacji niezbędnej do przeprowadzenia skutecznej interwencji podczas
składania wyjaśnień przez podejrzanego.
Podręcznik składa się z kilku części. Część pierwsza zawiera informacje wstępne dotyczące
szkolenia, określając m.in. potrzebę szkolenia oraz zakres tematów poruszanych podczas
szkolenia NETPRALAT. Druga część odnosi się do filozofii edukacyjnej i zasad leżących
u podstaw szkolenia NETPRALAT. W części trzeciej określone zostały warunki skutecznego
nabywania wiedzy w ramach tego szkolenia, a część czwarta zawiera opis ogólnej struktury
programu szkoleniowego NETPRALAT. W części piątej przedstawiono szczegółowy opis
programu szkolenia, które odbyło się w trakcie trwania projektu NETPRALAT, obejmującego
komponent e-learningowy i szkolenie stacjonarne. Część szósta zawiera różnego rodzaju
wskazówki i podpowiedzi dla osób prowadzących szkolenie NETPRALAT. W części siódmej
przedstawiono proponowane zasady oceny szkolenia. W formie załączników dołączono
przykłady pomocniczych materiałów szkoleniowych, które zostały wykorzystane podczas
stacjonarnego szkolenia NETPRALAT, tj. prezentacje, z których korzystali prowadzący
szkolenie, jak i materiały dla uczestników (do każdej sesji szkolenia), scenariusze z podziałem
na role i kwestionariusze ewaluacyjne.

1

Autorzy anglojęzycznej wersji podręcznika posługują się terminem „investigative interview” opisując proces
składania przez podejrzanego wyjaśnień funkcjonariuszom policji, prokuratorowi lub sędziemu śledczemu w
postępowaniu przygotowawczym w związku podejrzeniem popełnienia przestępstwa (lub przestępstw) w miejsce
terminu „interrogation”, który ma negatywne konotacje. Także w polskiej wersji, gdzie tylko jest to możliwe,
stosowany jest termin „składanie” i „odbieranie” wyjaśnień (ang. „investigative interview”) zamiast
„przesłuchanie” (ang. „interrogation”).
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2. Zarys podstawowych informacji
2.1. Przepisy unijne
Głównym celem szkoleń NETPRALAT jest przyczynienie się do skutecznego wdrożenia
nowo przyjętych aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczących praw procesowych
podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym. Nowe europejskie akty prawne mogą
skutkować istotnymi zmianami w przepisach prawa i praktyce postępowania
przygotowawczego w wielu państwach członkowskich UE. W całej Europie wzmocnione
zostały prawa procesowe podejrzanych w odniesieniu do tymczasowego zatrzymania i
składania wyjaśnień, a w kilku państwach członkowskich podejrzani uzyskali nowe prawa,
takie jak prawo dostępu do adwokata lub prawo do szczegółowych informacji o zarzutach
przed przystąpieniem do składania wyjaśnień po raz pierwszy.
Zmiany te będą wymagały od prawników odgrywania bardziej aktywnej roli na etapie
postępowania przygotowawczego. Od prawników oczekiwać się teraz będzie powoływania się
na nowe prawa i egzekwowania ich realizacji już od samego początku procedury karnej. Jeśli
prawnik będzie przejawiać bierną postawę i nie powoła się na te prawa przy pierwszej
możliwości w postępowaniu, może to nieodwołalnie zaszkodzić pozycji klienta i sprawić, że
postępowanie będzie toczyć się z naruszeniem praw procesowych.
W naszych wcześniejszych badaniach dotyczących zagwarantowania praw podejrzanego w
kontekście tymczasowego zatrzymania przez policję („Inside Police Custody: Training
Framework on the Provision of Suspects’ Rights in the EU”)2 ustaliliśmy istnienie pewnych
braków - szczególnie na etapie postępowania przygotowawczego - w zakresie kultury wsparcia
niezbędnego do zagwarantowania przestrzegania praw przysługujących podejrzanemu.
Niedostatki w tym zakresie zaobserwowano w odniesieniu do wszystkich uczestników
postępowania, w tym także u prawników pełniących funkcję obrońców w postępowaniu
karnym. Przykładowo, badania wykazały, że prawnicy często poświęcali niewiele czasu swoim
klientom w trakcie postępowania przygotowawczego; nie sprawdzali, czy klienci zostali
właściwie poinformowani o stawianych im zarzutach i przysługujących im prawach; nie
uczestniczyli w przesłuchaniach podejrzanych albo zachowywali podczas nich bierną postawę.
Prawnikom brakowało również ważnych umiejętności umożliwiających pełnienie przypisanej
im roli w postępowaniu przygotowawczym, takich jak: wyjaśnienie podejrzanemu skutków
skorzystania z prawa do odmowy składania wyjaśnień lub zapewnienie ochrony praw klientów
podczas przesłuchania.
W ramach projektu NETPRALAT postawiliśmy sobie za cel rozwiązanie tego problemu
poprzez opracowanie praktycznych szkoleń dla prawników, ukierunkowanych na:
a) pogłębienie ich wiedzy na temat znaczenia praw procesowych przysługujących
podejrzanemu oraz ich roli w umożliwieniu realizacji tych praw, a także b) trening
umiejętności niezbędnych do zastosowania powyższych aspektów w praktyce.

2

Blackstock, J., Cape, E., Hodgson, J., Ogorodova, A. & Spronken, T.N.B.M. (2014). Inside police custody: an
empirical account of suspects' rights in four jurisdictions (Ius Commune Europaeum, 113). Antwerp: Intersentia.
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2.2. Tematy szkolenia
Szkolenie łączy w sobie wiedzę z dziedziny prawa (na szczeblu europejskim i krajowym),
psychologii prawnej i teorii komunikacji.
Podczas szkolenia omawiane są następujące tematy:
1. Europejskie/międzynarodowe akty normatywne dotyczące praw procesowych

podejrzanych na etapie tymczasowego zatrzymania przez policję oraz formalnej roli
adwokata (prawo do obrony). Temat ten zostanie opanowany w ramach samodzielnej
nauki.
2. Rola adwokata na etapie postępowania przygotowawczego – w tym także znaczenie
aktywnego uczestnictwa na tym etapie, ukierunkowanie na interes klienta, a także różne
zadania i funkcje na tym etapie.
3. Konsultacja klient-adwokat na etapie tymczasowego zatrzymania przez policję kwestie, które należy poruszyć podczas konsultacji, modele udzielania porady prawnej,
właściwe umiejętności komunikacyjne (budowanie relacji, aktywne słuchanie,
zadawanie pytań i podsumowywanie), radzenie sobie z „trudnymi” klientami.
4. Składanie wyjaśnień przez podejrzanego (z perspektywy prawnej, psychologicznej i
komunikacyjnej): cele funkcjonariuszy policji, i normy etyczne, cele adwokata, presja
podczas przesłuchania: dwa główne modele przesłuchania; przegląd różnych technik i
taktyk przesłuchania; rola adwokata w związku z presją i taktyką przesłuchania;
interweniowanie podczas przesłuchania (w tym niezbędne umiejętności).
5. Umiejętności komunikacyjne: Wprowadzenie do umiejętności o kluczowym
znaczeniu dla adwokatów w związku z obroną praw podejrzanych na etapie
dochodzeniowo-śledczym, a mianowicie: budowanie relacji; skuteczna komunikacja
werbalna, w tym (aktywne) słuchanie, zadawanie pytań, pozytywna konfrontacja.
6. Rozpoznawanie i ustosunkowywanie się do potrzeb psychospołecznych lub
szczególnej podatności na pokrzywdzenie (ang.: „vulnerability”) zatrzymanego oraz
komunikacja z podejrzanym szczególnie podatnym na pokrzywdzenie (ang.:
„vulnerable”).
7. Tłumaczenie prawnicze w kontekście zatrzymania podejrzanego na etapie
postępowania przygotowawczego oraz podczas składania wyjaśnień, rola tłumacza i
adwokata w tym zakresie.
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3. Podstawowe założenia szkolenia
3.1. Rodzaj szkolenia
Następujące elementy są niezbędne dla aktywnej i zorientowanej na klienta obrony:
a) Praktyka zawodowa oparta na refleksji: kładzenie nacisku na proces dochodzenia do
rozwiązania („Jaka postawa jest najbardziej zgodna z moimi profesjonalnymi
wartościami?”) zamiast na wynik, tzn. udzielenie konkretnej porady praktycznej.
b) Szerokie zaplecze wiedzy interdyscyplinarnej: odejście od całkowicie teoretycznego
podejścia skoncentrowanego na przepisach prawa na rzecz jego poszerzenia na inne
dyscypliny, takie jak komunikacja i psychologia prawna.
c) Trening umiejętności komunikacyjnych w kontekście: nacisk na sposób udzielania
porady i interweniowania podczas przesłuchania podejrzanego w miejsce
koncentrowania się (wyłącznie) na treści porady lub interwencji.
3.2. Założenia edukacyjne
Szkolenie opiera się na następujących zasadach edukacyjnych:
● Aktywne uczenie się (ang.: active learning)
Uczenie się przebiega bardziej skutecznie, jeśli można niezwłocznie zastosować nabytą wiedzę
w praktyce, w ramach symulowanych sytuacji (np. odgrywanie ról), w dyskusjach lub
wykonując inne ćwiczenia. Aktywne uczenie się oznacza, że uczestnicy szkolenia są proszeni
o aktywny udział i uczestnictwo, a nie tylko o czytanie czy słuchanie. Aktywny udział pomoże
im nie tylko zapamiętać to, czego się nauczyli (retencja wiedzy), lecz także stosować nabyte
umiejętności w innych sytuacjach w codziennej praktyce (przeniesienie).
Aktywne uczenie się może również przyczynić się do zwiększenia motywacji uczestników,
zwłaszcza jeżeli treść szkolenia odpowiada ich własnym potrzebom edukacyjnym. Jednym ze
sposobów osiągnięcia tego celu jest zaplanowanie krótkiego czasu na samym początku
szkolenia na przedyskutowanie z uczestnikami ich oczekiwań w stosunku do szkolenia lub
omówienie, w jaki sposób szkolenie może pomóc im w ich własnej, codziennej praktyce.
● Autentyczne zadania do wykonania w ramach szkolenia
Złożone zadania najlepiej przyswaja się w autentycznym otoczeniu: nabyta wiedza zostaje
ugruntowana poprzez jej zastosowanie w zadaniu, które uczestnicy muszą wykonać podczas
szkolenia, podobne do rzeczywistych zadań, z którymi będą się zmierzać (lub już się
zmierzają) w praktyce. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest nawiązywanie do
rzeczywistych przypadków w ramach przykładów i ćwiczeń szkoleniowych. Innym sposobem
jest zachęcenie uczestników, by odnieśli się do spraw, którymi się zajmują lub zajmowali.
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Istotna jest różnorodność zadań edukacyjnych i wskazanie na różne sytuacje, które mogą
wystąpić w codziennej pracy uczestników szkolenia. Zadania w ramach szkolenia są zazwyczaj
ułożone w kolejności od prostszych do bardziej złożonych: najpierw standardowe, najmniej
skomplikowane sprawy, a następnie trudne lub wyjątkowe przypadki.
● Nauczanie metodą mieszaną (ang.: blended learning)
Grupą docelową tego szkolenia są pracujący zawodowo profesjonaliści, w związku z tym czas
przeznaczony na kontakt osobisty (szkolenie stacjonarne) jest z konieczności ograniczony.
Aby jak najlepiej wykorzystać ten ograniczony czas szkolenia, zaplanowano zadania
edukacyjne wymagające interakcji pomiędzy prowadzącymi szkolenie a uczestnikami, na
przykład dyskusje i ćwiczenia połączone z odgrywaniem ról. Podstawowa wiedza teoretyczna
została omówiona w modułach e-learningowych, z którymi uczestnicy zapoznają się
wcześniej.
Istotna jest spójność całej ścieżki kształcenia, by nie dopuścić do fragmentarycznego nabycia
wiedzy. Uczestnicy będą bardziej zmotywowani, jeśli dostrzegą wagę przygotowania się
poprzez zapoznanie się z modułami e-learningowymi i jeśli prowadzący szkolenie będą
nawiązywać do treści modułów w trakcie szkolenia stacjonarnego, gdy będzie to istotne. Innym
ważnym mechanizmem jest wykorzystanie wiedzy czy informacji z poprzednich zadań w
kolejnych częściach szkolenia, np. przykładów przytoczonych przez uczestników, pytań
zadanych przez nich w e-modułach czy informacji zwrotnych podanych przez uczestników w
czasie sesji szkoleniowych.
● Nauka zespołowa (ang.: collaborative learning)
Uczenie się jest czynnością społeczną. Uczymy się zadając pytania i omawiając pomysły, lecz
także opisując innym uczestnikom to, czego się nauczyliśmy, obserwując innych oraz
udzielając informacji zwrotnych podczas ćwiczeń polegających na odgrywaniu ról itp. Uczenie
się zespołowe może być stosunkowo nieustrukturyzowane, ma miejsce na przykład podczas
otwartej dyskusji, lecz może także mieć strukturę, na przykład poprzez przydzielenie członkom
grupy różnych ról lub obowiązków podczas konkretnych ćwiczeń.
Uczenie zespołowe można stymulować, jednak istotne znaczenie odgrywa zaufanie.
W związku z tym warto poświęcić czas na wzajemne poznanie się i omówienie pewnych
podstawowych zasad (które uczestnicy mogą ustalić samodzielnie). Zadaniem prowadzących
szkolenie jest stworzenie uczestnikom takiej możliwości i rozwiązywanie ewentualnych
pojawiających się problemów.
● Własne refleksje i przemyślenia (ang.: reflexivity)
Własne refleksje i przemyślenia są ważnym elementem profesjonalizmu. Refleksje nad swoimi
działaniami, prośby o informację zwrotną i poszukiwanie sposobów doskonalenia się i nauki
powinny stanowić integralną część codziennej praktyki każdego profesjonalisty. Refleksja
dotyczy także własnych wartości i postaw: „Co moim zdaniem jest dla mnie ważne jako dla
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adwokata?”, „Czy zasady umożliwiają mi działanie zgodnie z własnymi przekonaniami?”, „Co
jest dla mnie akceptowalne, a co nie?”.
Podczas szkolenia kładzie się nacisk na refleksję, ponieważ rola pełniona przez adwokatów na
posterunku policji jest dla nich nowym wyzwaniem, a każdy dzień pracy i każde wezwanie na
komendę policji będzie inne, co sprawia, że adwokaci muszą „na gorąco” rozważać możliwości
i dokonywać strategicznych wyborów. Refleksja i uświadomienie sobie przyświecających
adwokatowi wartości pozwoli na lepsze i bardziej uzasadnione podejmowanie decyzji.
3.3. Szkolenie w małych grupach
Z uwagi na to, że szkolenie jest treningiem umiejętności, powinno być prowadzone w małych
grupach. Idealna wielkość grupy szkoleniowej nie przekracza 12 uczestników. Większa grupa
może nie sprzyjać atmosferze zaufania i otwartości między uczestnikami.
W większej grupie istnieje ryzyko, że nie każdy uczestnik będzie mieć możliwość
przećwiczenia umiejętności stanowiących przedmiot szkolenia lub otrzymania informacji
zwrotnych. Istnieje także ryzyko wystąpienia tzw. „efektu publiczności”. „Efekt publiczności”
w kontekście szkolenia polega na tym, że uczestnicy zachowują się mniej naturalnie podczas
symulowanych sytuacji z uwagi na fakt, że czują się obserwowani, co zmniejsza potencjalne
korzyści, które wyniosą ze szkolenia.

4. Szczegółowy opis szkolenia
4.1. Ogólna struktura szkolenia
Program szkolenia został zaplanowany w taki sposób, by:
•

nauka była rozłożona w czasie (“nauka w odstępach czasowych”) w celu wyższej
efektywności uczenia się,

•

szkolenie obejmowało zarówno e-learning jak i szkolenie stacjonarne (ang.: face-toface) by jak najbardziej optymalne wykorzystać (ograniczony) czas uczestników
szkolenia.

Moduły e-learningowe poprzedzające stacjonarne szkolenie mają za zadanie:
1. Umożliwić poznanie się prowadzącym szkolenie i uczestnikom szkolenia
Celem jest nawiązanie wstępnej relacji przed szkoleniem głównym odbywającym się w formie
stacjonarnej. Drugi cel to umożliwienie prowadzącym szkolenie uzyskania więcej informacji
o uczestnikach i ich oczekiwaniach (do czego można się następnie odnieść na początku
szkolenia stacjonarnego).
2. Przekazać moduły teoretyczne
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Moduły teoretyczne zawierają bazową wiedzę, na której oparte jest szkolenie stacjonarne.
Wiedzę tę uczestnicy powinni przyswoić przed szkoleniem stacjonarnym.
3. Zachęcenie do refleksji
Jednym z fundamentów szkolenia jest zachęcenie uczestników do refleksji i przemyśleń na
temat swojej roli zawodowej oraz nad tym, jak stać się lepszym profesjonalistą. Celem jest
zainicjowanie refleksji jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia stacjonarnego poprzez ćwiczenie
polegające na zadaniu uczestnikom kilku pytań na etapie e-learningu oraz prośbę o odpowiedź
na te pytania.
4.2. Moduły e-learningowe
Moduły obejmują siedem zagadnień:
MODUŁ 1: Europejskie przepisy dotyczące gwarancji procesowych podejrzanych na

etapie postępowania przygotowawczego
Prezentacja Powerpoint
MODUŁ 2: Rola obrońcy na etapie postępowania przygotowawczego w postępowaniu

karnym
Webinar na temat roli prawnika w Anglii i Walii (profesor Ed Cape, University of the West of
England)
MODUŁ 3: Konsultacje obrońca klient na posterunku policji
Film edukacyjny: konsultacje adwokat-klient
Wykaz elementów konsultacji z klientem (ang.: Consultation Topic List)
Wykaz informacji do uzyskania (ang.: Disclosure Topic List)
MODUŁ 4: Pomoc prawna podczas przesłuchania podejrzanego
Prezentacja Powerpoint
Webinar na temat etycznego przesłuchania podejrzanego oraz roli prawnika (A. Griffiths,
University of Portsmouth)
Film edukacyjny: przesłuchanie podejrzanego
MODUŁ 5: Umiejętności komunikacyjne istotne dla prowadzenia obrony na etapie

postępowania przygotowawczego
Prezentacja Powerpoint
MODUŁ 6: Psychospołeczne podejście do prowadzenia obrony na etapie

postępowania przygotowawczego
Prezentacja Powerpoint
MODUŁ 7: Praca z tłumaczami ustnymi na etapie postępowania przygotowawczego (i

poza nim)
Prezentacja Powerpoint
Film edukacyjny: porozumiewanie się za pośrednictwem tłumacza
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W ramach etapu e-learningu uczestnicy mogą przyswajać wiedzę zawartą w modułach we
własnym tempie.
4.3. E-learning: elementy istotne dla prowadzących szkolenie
● Jednym z celów osób prowadzących szkolenie na samym początku jest ułatwienie
budowania relacji i poczucia przynależności do grupy. Im więcej starań zostanie
ukierunkowanych na ten cel w fazie e-learningu, tym mniej czasu będziecie Państwo
na to potrzebować podczas szkolenia stacjonarnego. Warto nagrać krótki filmik o sobie
(można to zrobić za pomocą własnego smartfona/kamery w komputerze) lub
przynajmniej zamieścić swoje zdjęcie i przedstawić się. Warto rozważyć także inne
sposoby budowania więzi pomiędzy uczestnikami, na przykład prosząc ich o
zamieszczenie swojego zdjęcia w prywatnym otoczeniu (pokazujące na przykład ich
hobby) czy podzielenie się informacją, dlaczego wybrali zawód adwokata i prawo
karne itp.
● Uczestnicy nie muszą obowiązkowo zrealizować wszystkich modułów elearningowych. Jednakże należy ich do tego usilnie zachęcać, chyba że ukończyli
szkolenie z zakresu umiejętności komunikacyjnych lub prawa i psychologii, ponieważ
ukończenie modułów pomoże im w pełni skorzystać ze szkolenia stacjonarnego.
Większość rodzajów oprogramowania LMS umożliwia śledzenie, czy uczestnicy
ukończyli moduły, dzięki czemu można samodzielnie ocenić ich poziom motywacji.
Warto przypomnieć uczestnikom o tym, jak ważne jest zapoznanie się z modułami,
zwłaszcza jeśli zauważycie Państwo, że w pierwszych tygodniach zajrzało do nich
niewiele osób.
● Podejmijcie Państwo próbę wyrobienia sobie już na tym etapie wstępnej orientacji, kim
są uczestnicy szkolenia i jaki jest ich osobisty styl komunikacji (na podstawie tego, w
jaki sposób się przedstawiają, jakie pytania zadają / kwestii do dyskusji).
● Warto poprosić uczestników o wykonanie jednego lub kilku krótkich zadań już na
wstępnym etapie e-learningu. Celem jest aktywizacja uczestników oraz uzyskanie
informacji, z którymi potem będziecie Państwo mogli pracować podczas szkolenia
stacjonarnego. Na przykład można zapytać uczestników o:
o pytania, które im się nasunęły na temat modułów e-learningowych,
o podanie przykładów z własnej praktyki,
o określenie, czego spodziewają się nauczyć podczas szkolenia stacjonarnego.
Możecie Państwo także zdecydować się na zadanie pytań mających na celu zachęcenie
do refleksji na temat treści zawartych w modułach e-learningowych. Warto jednak
pamiętać, by nie przytłoczyć uczestników, tak by pozostali zmotywowani do
ukończenia e-learningu.
●

Aktywnie uczestniczycie Państwo w fazie e-learningu: reagujcie (w sposób
zachęcający) na przedstawianie się uczestników i ich cele edukacyjne; wysyłajcie
(przyjazne) przypomnienia zachęcające uczestników do realizacji lub ukończenia zadań
itp. Możecie także Państwo wykorzystać tę możliwość do zarządzania oczekiwaniami i
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wskazania, o czym będzie mowa podczas szkolenia, a co NIE BĘDZIE omawiane w
czasie jego trwania.
4.4. Szkolenie stacjonarne – praktyczne sesje szkoleniowe
Szkolenie stacjonarne zostało podzielone na sześć sesji trwających łącznie dwa dni. Każda
sesja rozpoczyna się od bardzo krótkiego, angażującego podsumowania podstawowych
informacji zawartych w module e-learningowym w celu nakreślenia poziomu wyjściowego dla
dalszego treningu umiejętności. Celem jest przypomnienie materiału i zakreślenie ram danej
sesji.
W tym podręczniku staraliśmy się zawrzeć jak najbardziej kompleksowy opis każdej sesji
i ćwiczeń pod kątem ich celów, poleceń, wskazówek i innych istotnych elementów.

Przykładowy program szkolenia stacjonarnego
Dzień 1
09.00 – 10.15:

Wstęp i przedstawienie się / Rola adwokata

10.15 – 10.30:

Przerwa na kawę

10.30 – 12.00:

Umiejętności komunikacyjne

12.00 – 13.00:

Lunch

13.00 – 14.45:

Podejście psychospołeczne

14.45 – 15.00:

Przerwa na kawę/herbatę

15.15 – 17.00:

Tłumaczenie

17.00 – 17.15:

Podsumowanie / informacje zwrotne

Dzień 2
09.00 – 10.40:

Rozmowa pomiędzy adwokatem i klientem (konsultacje)

10.45 – 11.00:

Przerwa na kawę

11.00 – 12.30:

Przesłuchanie

12.30 – 13.30:

Lunch

13.30 – 15.00:

Integracja: ćwiczenie z podziałem na role (1)

15.00 – 15.15:

Przerwa na kawę

15.15 – 16.45:

Integracja: ćwiczenie z podziałem na role (2)
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16.45 – 17.15:

Podsumowanie i ocena szkolenia

4.5. Sesja 1: Wstęp i przedstawienie się / Rola adwokata
Cele sesji:
● Budowanie relacji pomiędzy prowadzącymi szkolenie a uczestnikami.
● Wyjaśnienie celu, zasadności i zasad obowiązujących podczas szkolenia.
● Wzbudzenie głębszej refleksji na temat własnej roli zawodowej na etapie postępowania
dochodzeniowo-śledczego, tj. zachęcenie uczestników do odpowiedzi na pytania:
„Dlaczego robię to, co robię?” „Co powinnam/powinienem robić?” „Co mnie przed tym
powstrzymuje i jak mogę temu przeciwdziałać?”.
Struktura i harmonogram czasowy sesji:
30 minut: część 1: Przedstawienie się i budowanie relacji
30 minut: część 2: Zasadność, cele i ramy szkolenia (wyjaśnienie zasad)
30 minut: część 3: Refleksje na temat roli adwokata
Szczegółowy opis sesji:
Prowadzący szkolenie powinni mieć swobodę w zakresie organizacji i prowadzenia tej sesji,
w zależności od (przewidywanych) potrzeb uczestników, własnych preferencji prowadzących,
indywidualnego stylu i wiedzy. Należy jednak trzymać się zakresu określonego w trzech
częściach wskazanych powyżej.
Nie jest wskazane przejście do części 3 zanim w grupie nie powstanie wystarczający stopień
zaufania. Prowadzący powinni starać się eliminować wszelkie widoczne przeszkody,
uniemożliwiające uczestnikom wzajemną otwartość/komfort psychiczny, takie jak np. obawa
o naruszenie wymogu poufności, brak wiedzy/doświadczenia, strach przed osądem itp.
1. Przedstawienie się i objaśnienie ram szkolenia
Celem jest zbudowanie porozumienia i relacji dzięki wprowadzeniu do szkolenia,
przedstawieniu prowadzących i uczestników, wyjaśnieniu celu szkolenia oraz zaakcentowaniu,
że w ramach szkolenia nie oferujemy gotowych odpowiedzi ani rozwiązań.
Na początek zapraszamy uczestników do przedstawienia się. Pomocniczo, by „przełamać
pierwsze lody”, można zadać pytania (poniższe pytania są przykładowe):
-

„Gdybyście Państwo mogli jeszcze raz wybrać zawód i nie chcielibyście zostać
adwokatami, to co wybralibyście?”

-

„Co poza prawem jest Pani/Pana największą pasją?”

Chodzi o to, aby uczestnicy poczuli się w swoim gronie swobodniej, poznali się nawzajem i
postrzegali innych uczestników nie tylko jako koleżanki i kolegów wykonujących ten sam
zawód, lecz osoby z własnym charakterem, z pasjami i marzeniami, które również wybrały
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zawód adwokata. Umożliwi to zorientowanie się w osobowości różnych uczestników, co z
kolei pomoże w zrozumieniu stylu działania poszczególnych uczestników.
Po przedstawieniu uczestników, prowadzący szkolenie przechodzi do dłuższego
wprowadzenia (ok. 15 minut), w trakcie którego wyjaśnia zasady, cele i strukturę szkolenia
oraz określa ramy współpracy w grupie (ten ostatni element jest szczególnie istotny dla
stworzenia atmosfery zaufania i pewności siebie).
Jest to doskonała okazja do przedstawienia osób prowadzących szkolenie i ekspertów, jak i
krótkiego uzasadnienia potrzeby takiego szkolenia (np. nowe obowiązki adwokatów) oraz
kontekstu prawnego (z akcentem na fakt, że w czasie szkolenia stacjonarnego niezbyt dużo
czasu zostanie poświęcone na omawianie/wyjaśnianie przepisów prawnych, lecz na trening
niezbędnych umiejętności).
Warto uwzględnić następujące elementy:
● Cele szkolenia: celem szkolenia jest zbudowanie samoświadomości (w zakresie
własnego procesu decyzyjnego, wyborów, preferencji, ograniczeń i swojego
indywidualnego stylu): „Co robię, jak to robię i dlaczego?” (np. podczas pierwszego
spotkania z klientem na komendzie policji, udzielania porady, kontaktów z
policjantami,
uczestnictwa
w
przesłuchaniu
itd.),
a
także:
„Jakie
rozwiązania/możliwości najbardziej „mi pasują”?”.
● Drugim celem jest zwiększenie pewności siebie - prawnicy zazwyczaj jednoosobowo
pomagają klientom na komendzie policji i nie mają punktu odniesienia,
umożliwiającego im upewnienie się, że działają w sposób właściwy (czy też
niewłaściwy).
● Zgromadzenie zestawu narzędzi, z których można skorzystać w celu osiągnięcia
lepszego rezultatu lub udzielenia lepszej pomocy klientowi – obejmuje to również
wymianę doświadczeń pomiędzy kolegami i koleżankami „po fachu”.
● Zasady obowiązujące w grupie: wszystko, o czym grupa rozmawia, będzie traktowane
jako poufne, w grupie panuje atmosfera zaufania i otwartości (bez obaw o pokazanie
się ze słabszej, bardziej wrażliwej strony), nie chodzi o opowiadanie „historii z pola
walki”, lecz o dzielenie się problemami i dylematami, branie aktywnego udziału w
dyskusji, traktowanie się nawzajem z szacunkiem itp.
● Struktura i program szkolenia: Warto wyjaśnić związek pomiędzy e-learningiem a
sesjami szkolenia stacjonarnego, przedstawić program sesji szkolenia stacjonarnego;
odpowiedzieć na pytania i wątpliwości dotyczące programu.
2. Rola adwokata na etapie dochodzeniowo-śledczym: pytania zachęcające do refleksji
Jest to najważniejsza część porannej sesji szkolenia - dotyczy pytań „Jak?” oraz „Dlaczego?”,
a jej celem jest lepsze zrozumienie własnych pobudek.
Celem jest postawienie pytań pewnego rodzaju, aby - starając się na nie odpowiedzieć uczestnicy dowiedzieli się:
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-

„Dlaczego działam/reaguję w określony sposób?”
„Dlaczego podchodzę do danej sprawy w określony sposób?”
„Jakie są moje możliwe osobiste uprzedzenia, ewentualnie jakie mam wrażliwe
punkty?”
„Jak wpływa to na moją rolę jako adwokata?”
„Co mogę nauczyć się robić inaczej?”

Stanowi to przygotowanie do sesji 2-6.
W tej części sesji bardziej aktywną rolę ma prowadzący (w porównaniu do drugiej części).
Prowadzący szkolenie powinien przygotować kilka pytań lub krótkich scenariuszy przebiegu
sprawy /hipotetycznych sytuacji pomagających poprowadzić i porządkować rozmowę.
Uwaga: Możliwe, że uczestnicy będą chcieli podzielić się relacjami ze znanej sobie sprawy,
np. w celu pochwalenia się swoim sukcesem lub wysłuchania, co w tej sytuacji zrobiliby inni.
Zadaniem prowadzącego szkolenie jest zachęcanie do krytycznej refleksji nad własnymi
działaniami, a nie promowanie opowieści o „paśmie zwycięstw” czy „wygranych bitwach”. W
związku z tym, jeżeli uczestnicy zechcą podzielić się własnymi historiami czy dylematami,
prowadzący szkolenie powinni albo dyplomatycznie odwrócić uwagę i wrócić do omawianego
scenariusza, albo zadać pytanie/pytania o pobudki („Dlaczego…?”). W tej sytuacji pytanie ma
prowadzić do zidentyfikowania własnych pobudek, emocji lub ewentualnych uprzedzeń,
zamiast sugerować czy próbować uzyskać gotowe odpowiedzi.
PODPOWIEDŹ: Jednym ze sposobów poprowadzenia tej sesji jest uporządkowanie
pytań/scenariuszy w kolejności od bardziej ogólnych (np. „Jak określiłaby Pani/ określiłby Pan
swoją rolę?”) do bardziej szczegółowych (np. przejście przez różne „etapy” procesu: pierwszy
kontakt z funkcjonariuszami policji/przyjazd na komendę policji, zwrócenie się o informacje
do policji, konsultacje z klientem przed składaniem przez niego wyjaśnień, składanie
wyjaśnień funkcjonariuszom policji itp.)
Przykłady pytań, które można zadać/„scenariuszy”, które można omówić:
Uwaga: Pytania wymienione poniżej są jedynie przykładowe. Prowadzący szkolenie mogą
swobodnie opracowywać własne pytania lub scenariusze, pod warunkiem, że ich celem jest
wzbudzenie refleksji na temat roli zawodowej adwokata na etapie dochodzenia/śledztwa.
1. Rola adwokata na etapie zatrzymania klienta na komendzie policji – ogólnie:
o
o

o
o

„Czy wystarczająco dobrze rozumiecie Państwo swoją rolę?”
„Jakie możecie sobie Państwo wyobrazić (lub na podstawie własnego
doświadczenia opisać) możliwe pułapki i konsekwencje, w które wpadnie Wasz
klient, jeśli adwokat pozostanie bierny?”
„Jakie znaczenie ma prawo dla określenia Państwa roli?”
„Na komisariacie policji musicie Państwo wykonać kilka czynności: porozmawiać
z Waszym klientem, uzyskać informacje od funkcjonariuszy przed
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o

przesłuchaniem; przygotować klienta do przesłuchania. W jakiej kolejności je
wykonujecie i czy nadajecie im priorytety (w jaki sposób)?”
„Czy postrzegacie swoją rolę jako ściśle prawniczą (udzielanie porad prawnych i
reprezentacja podczas przesłuchania), czy również „społeczną” (np. kontaktowanie
się z bliskimi klienta, pracodawcą, upewnienie się, że potrzeby klienta są
zaspokajane w okresie jego zatrzymania itp.). Gdzie leży granica, do której
będziecie Państwo starać się zapewnić zaspokojenie „socjalnych” potrzeb swojego
klienta?”

2. Pierwszy kontakt z policją /uzyskanie informacji o sprawie:
o
o
o
o

o
o

„Czy będziecie się Państwo starać uzyskać informacje o sprawie przed złożeniem
wyjaśnień przez klienta? Dlaczego?”
„Co spodziewacie się wskutek tego uzyskać?”
„Jak dużo informacji/jakiego rodzaju informacji oczekujecie?”
„Nie umożliwiono Państwu dostępu do akt sprawy, ale funkcjonariusz przekazał
Wam fakty, które są dość obciążające dla Waszego klienta. Czy ta wiedza wpływa
na Wasze podejście do klienta /wysłuchanie jego wersji wydarzeń? Czy jest to
korzystne, czy niekorzystne?”
„Jeżeli jesteście Państwo zdania, że jest to niekorzystne, jak można ten problem
rozwiązać/obejść?”
„Co zrobicie Państwo, jeśli policja odmówi udzielenia jakichkolwiek informacji?”

3. Konsultacja z klientem przed złożeniem wyjaśnień przez niego:
o

o

o
o

o

o

„Jakie cele przyświecają Państwu podczas konsultacji z klientem?”
„Jak ważne jest dla Państwa budowanie relacji z klientem/ pozyskanie jego
„zaufania”? Dlaczego jest to dla Państwa ważne? Jak można sprawdzić, czy
Państwu faktycznie „zaufał”? A co z Państwa własnym zaufaniem do swojego
klienta? Na przykład, czy odgrywa ono rolę w sposobie podejścia do udzielania
porad?”
„Czy zwracacie się Państwo do swojego klienta po imieniu czy nie? Od czego to
zależy?”
„Czy poświęcacie więcej czasu na pozyskanie od klienta relacji ze zdarzenia, czy
raczej na wyjaśnienie kwestii prawnych /konsekwencji tego, o co Wasz klient
został oskarżony? Dlaczego?”
„Czy informacje, które przekazujecie klientowi są raczej ograniczone, czy
przekazujecie tyle informacji, ile tylko możecie? Dlaczego? Czy najpierw
wysłuchujecie relacji swojego klienta, czy przekazujecie mu informacje uzyskane
od policji? Dlaczego wybieracie ten sposób?”
„Spotykacie się Państwo z klientem po raz pierwszy, a jednak od razu zaczyna on
Was irytować - nie słucha/nie stosuje się do porady albo wątpi w Państwa poradę.
Jak sobie z tym radzicie? Czy powoduje to na przykład zwątpienie we własne
umiejętności komunikacyjne? Czy podejmujecie próbę empatycznego podejścia do
klienta? Czy będziecie się bronić? Czy w pewnym momencie zakreślacie granicę?”
15

o

o

o

o

o
o

„Państwa klient jest podejrzany o rozbój. Jest młody, szczupły, ubrany w czarne
dżinsy, bluzę z kapturem, która wygląda na drogą (Abercrombie and Fitch) i
czapkę bejsbolówkę, jest pochodzenia marokańskiego lub ma marokańskie
korzenie. Mieliście już wcześniej wielu takich klientów jak on. Co sobie Państwo
pomyślicie widząc go po raz pierwszy na posterunku policji? Czy będziecie
uprzedzeni? Czy będzie to mieć wpływ na to, jak odbierzecie jego relację? Czy
Waszym zdaniem klient wyczuje to na podstawie komunikacji niewerbalnej? Czy
będzie to miało wpływ na Państwa relacje z klientem/jego zaufanie do Was? W
jakim stopniu – Państwa zdaniem - zaszkodzi to procesowi jego obrony?”
„Spotykacie się Państwo z klientem po raz pierwszy i rozmawiacie przez szklaną
szybę (nie możecie więc Państwo podać mu ręki). W jaki sposób budujecie relację
i czy jest to dla Was ważne?”
„Jakie czynniki mają znaczenie dla rodzaju porad udzielanych Państwa klientowi?
Na przykład, czy chodzi o uzyskanie zwolnienia z aresztu tak szybko, jak to
możliwe?” (Perspektywa krótkoterminowa i długoterminowa).
„W jaki sposób udzielacie Państwo porad: czy przedstawiacie różne warianty? Czy
też raczej (zawsze / przeważnie) zalecacie / nalegacie na jeden ze sposobów
działania (np. odmowa składania wyjaśnień, złożenie wyjaśnień...)? Czy odmowa
składania wyjaśnień jest zawsze najlepszą poradą? Co robicie Państwo, gdy klient
chce składać wyjaśnienia, a Państwa zdaniem nie jest to w jego najlepszym
interesie?”
„Jak przygotowujecie swojego klienta do przesłuchania/składania wyjaśnień?”
„Jak ważne jest dla Państwa, aby Państwa klient postępował zgodnie z Państwa
poradami?”

4. Składanie wyjaśnień przez podejrzanego:
o
o
o

o

o

„Czy możecie Państwo podać przykład sytuacji, w której nie interweniowaliście
podczas składania wyjaśnień, a później tego żałowaliście?”
„Czy możecie Państwo podać przykład sytuacji, w której nie interweniowaliście a
później pomyśleliście, że może trzeba było interweniować?”
„Jesteście Państwo na dyżurze w piątek, odbyliście rozmowę z klientem późnym
popołudniem. Klient chciałby, abyście byli obecni podczas przesłuchania, które ma
się odbyć wcześnie rano następnego dnia (w sobotę). Musicie Państwo zabrać
dziecko na mecz hokeja, który zaczyna się o godzinie 11.00 - zdążycie, jeżeli
wszystko pójdzie zgodnie z oczekiwaniami. Oczywiście składanie wyjaśnień nie
przebiega zgodnie z oczekiwaniami. Jak wpływa na Was ta sytuacja i czy ma
wpływ na Państwa rolę podczas przesłuchania?”
„Państwa klient będzie składał wyjaśnienia po raz czwarty w ciągu trzech dni. Nie
otrzymacie za to wynagrodzenia, ponieważ system pomocy prawnej przewiduje
tylko pewną ryczałtową kwotę „za przesłuchanie”, która w zasadzie pokrywa
honorarium za jedną godzinę pracy. Co Państwo robicie?”
„Państwa klientką jest kobieta, po czterdziestce, podejrzana o doprowadzenie
starszego sąsiada do niekorzystanego rozporządzenia mieniem (sporym
majątkiem). Klientka zaprzecza zarzutom. Wygląda na racjonalnie myślącą osobę.
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o
o

o

o
o
o

o

o

Kiedy zadajecie jej Państwo pytania, otrzymujecie „właściwe” odpowiedzi
potwierdzające jej niewinność. Jednak podczas przesłuchania na policji
nieoczekiwanie zgadza się całkowicie z wersją policjantów, rozumie ich punkt
widzenia, a jej wyjaśnienia zamieniają się w „mea culpa”. Co się dzieje? Jak
Państwo zareagujecie?”
„Macie Państwo klienta, który Waszym zdaniem jest bardzo podatny na sugestie,
ale mimo to policja chce go przesłuchać. Co Państwo robicie?”
„Podczas składania wyjaśnień przez klienta widzicie Państwo, że sposób w jaki
policja formułuje pytania jest niewłaściwy, podobnie zresztą jak ich stosunek do
Waszego klienta, jednak są to głównie niewerbalne sygnały - nic, na co możecie
Państwo wskazać jako zachowanie w oczywisty sposób przekraczające granicę.
Mimo to czujecie Państwo dyskomfort. Czy będziecie interweniować? A jeśli tak,
to w jaki sposób (wniosek o przerwę, przyjazna interwencja, agresywna
interwencja)?”
„Jakie potencjalne pobudki leżą u podłoża podejmowanej przez Państwa decyzji:
interweniować czy nie interweniować? Z jakich powodów interweniowalibyście
Państwo podczas składania wyjaśnień? Np. w przypadku nadmiernej presji, czy
wtedy, gdy klient potrzebuje porady? Czy zakwestionowalibyście pewne pytania
(czy rodzaje pytań) stawiane przez policję? (Jakie byłyby to rodzaje pytań?) A jeśli
klient nie udziela odpowiedzi - czy nadal kwestionowalibyście pytania? (Jak
zdefiniowalibyście Państwo interes klienta w tej sytuacji?)”
„W jaki sposób interweniujecie Państwo podczas składania wyjaśnień? Jakie
ewentualne pobudki wpływają na wybór sposobu, w jaki interweniujecie?”
„Czy zawsze potrzebujecie Państwo argumentu „prawnego” /podstawy prawnej,
by interweniować w trakcie składania wyjaśnień?”
„Czy próbujecie nawiązać /budować relacje z funkcjonariuszem policji
prowadzącym czynność? Dlaczego? (Co staralibyście się Państwo osiągnąć w ten
sposób)?”
„Istnieją dwa możliwe modele relacji pomiędzy funkcjonariuszami policji a
adwokatem: „model konfrontacyjny” i „model konsensualny”. Jakie są zalety i
wady każdego z nich? Który z nich preferujecie/ stosujecie Państwo w praktyce i
dlaczego?”
„Czy Państwa zdaniem Waszą rolą jest edukowanie policji, np. jak komunikować
się z podejrzanym?”

PROWADZĄCY SZKOLENIE POWINNI ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA NASTĘPUJĄCE
KWESTIE:
-

Należy odnieść się konkretnie do tych kwestii, które najprawdopodobniej wzbudzą u
uczestników opór:
● Uczestnicy mogą żywić obawy przed wejściem w tryb myślenia refleksyjnego zamiast
uzyskania gotowych rozwiązań czy nauczenia się „dobrych praktyk". Pozwólcie im
17

Państwo na wyrażenie tych obaw, lecz przekażcie również, że takie są zasady
szkolenia, które nie podlegają zmianie.
● Uczestnicy mogą chcieć uzyskać więcej informacji typowo prawnych. Należy
przekazać im informację, że nie jest to celem szkolenia i skierować ich do właściwych
źródeł informacji.
● Uczestnicy mogą być zbytnio skoncentrowani na tym, co wyraźnie dopuszczają
przepisy prawa i nie widzieć możliwości „pozaprawnych”. Należy przekazać
uczestnikom informację, że wyjście poza schematy prawne może prowadzić do
zaskakujących wyników.
-

Na początku należy precyzyjnie określić, czego oczekujecie Państwo od uczestników,
tj. że celem nie jest dzielenie się “historiami z pola walki” ani uzyskanie od prowadzących
szkolenie rozwiązań różnych problemów, lecz uświadomienie sobie własnych pobudek,
indywidualnych stylów i możliwych ograniczeń.

-

Jeżeli czas na to pozwala, warto zrobić krótkie podsumowanie kończące sesję w celu
pokazania jej znaczenia dla nauki/rozwoju własnego uczestników - można na przykład
poprosić uczestników, aby wymienili dwa aspekty, na które zwróciliby teraz uwagę lub
których byliby teraz bardziej świadomi (np. sposób, w jaki postrzegają pewne kwestie lub
sposób, w jaki podejmują decyzję o robieniu lub nie robieniu pewnych rzeczy itd.).
[UWAGA! Można to także zrobić na koniec pierwszego dnia szkolenia.]

4.6. Sesja 2: Umiejętności komunikacyjne
Cele sesji:
● Świadomość własnego stylu komunikacji i stylów komunikacji innych osób.
● Trening umiejętności zadawania pytań otwartych i innych rodzajów pytań we właściwy
sposób.
● Wiedza na temat znaczenia zadawania pytań otwartych w procesie pozyskiwania
(szczegółowych) informacji.
● Trening umiejętności aktywnego słuchania.
● Trening umiejętności podsumowywania (unikanie frazesów oraz języka
wysokospecjalistycznego; zadbanie o odpowiedni poziom szczegółowości
uwzględnienie informacji o kontekście (emocjonalnym)).
● Świadomość istnienia subiektywnych różnic w zapamiętywaniu i relacjonowaniu
wydarzeń.
Prowadzący szkolenie będą potrzebować:
● Urządzenia umożliwiającego odtworzenie filmu wideo (należy wcześniej sprawdzić
dźwięk!).
● Połączenia internetowego do odtworzenia filmu wideo z serwisu Youtube (należy
sprawdzić wcześniej!).
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● Oddzielnego pomieszczenia/pomieszczeń lub miejsca umożliwiającego przekazanie
poleceń trzem małym grupom (po cztery osoby).
● Materiały dla uczestników - materiały do ćwiczenia nr 3 („Świadek”).
● (Opcjonalnie) białą tablicę (w celu notowania wyników dyskusji w grupach).
Struktura i harmonogram czasowy sesji:
Ćwiczenie nr 1: 20 min
Objaśnienie ćwiczenia: 5 min, w tym pytanie: „Jak określilibyście Pastwo swój styl
komunikacji z:
o funkcjonariuszami policji?
o sędzią / organami sądowniczymi?
o Waszym klientem?
o innymi osobami (np. rodziną klienta)?”
o „Czy stosujecie Państwo odmienne style w zależności od odbiorcy?”
Dyskusje pomiędzy członkami dwóch grup (na dowolny temat, cel: uzyskać jak najwięcej
informacji o wzajemnych preferencjach czy upodobaniach): 5 min.
Dyskusja w ramach każdej grupy na temat stylu komunikacji drugiej grupy: 5 min.
Dyskusja w większej grupie na temat stylu komunikacji: 5 minut
„Czy jesteście Państwo świadomi różnych stylów komunikacji? Czy stosujecie różne style? Co
sprawdza się najlepiej: styl oficjalny (formalny) czy nieformalny?”
Ćwiczenie nr 2: 25 min
Odbywa się z udziałem całej grupy.
W sesji aktywnie uczestniczą wszyscy uczestnicy. Osoba prowadząca szkolenie siedzi na
środku, uczestnicy siedzą w kręgu wokoło prowadzącego.
Cele:
-

Trening zadania pytań otwartych.
Pytanie otwarte - standardowe pytanie adwokatów.
Uświadomienie trudności związanych z zadawaniem pytań tego rodzaju.
Krytyczny stosunek wobec takich pytań.

Polecenia:
Uczestnicy po kolei zadają pytania prowadzącemu. Jeden z adwokatów rozpoczyna zadawanie
pytań prowadzącemu szkolenie. Pytania powinny być otwarte, zachęcające, dotyczące
wszystkiego, czym interesuje się dana osoba (patrz: wskazówki dotyczące ograniczeń). Jeżeli
padnie pytanie zamknięte, następny adwokat powinien przejąć zadawanie pytań. Cała grupa
otrzymuje polecenie, by oceniać pytania. Celem tego zadania jest uzyskanie jak najwięcej
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informacji o prowadzącym szkolenie. W ramach tego ćwiczenia 10 minut należy przeznaczyć
na część ćwiczeniową (zadawanie pytań) i około 10 minut na przekazanie uczestnikom
informacji zwrotnej.
Wskazówki:
-

Prowadzący szkolenie nie powinien udzielać zbyt obszernych odpowiedzi (mimo, że
jest to sprzeczność) i musi być świadomy rodzaju pytań, jakie padają.

-

Po zadaniu więcej niż trzech dobrych pytań otwartych, prowadzący szkolenie powinien
zmienić pytającego.

-

Uczestników należy uprzedzić, by nie zadawali pytań o zbyt intymnym charakterze.

Ćwiczenie nr 3: 45 min
Głównym celem jest kształcenie umiejętności aktywnego słuchania i podsumowywania.
Drugim pod względem ważności celem jest nabycie wiedzy o pamięci/zapamiętywaniu –
zarówno wiedza, jak i zapamiętywanie są z natury selektywne i subiektywne. Ćwiczenie
realizujemy
z
wykorzystaniem
krótkiego
fragmentu
filmu,
na
przykład:
https://www.youtube.com/watch?v=FrKj3v8mYCo
Można w tym ćwiczeniu wykorzystać inny, odpowiedni fragment materiału wideo. Najlepsze
rozwiązanie to znalezienie fragmentu filmu, który: a) byłby rozpoznawalny, ale nie nazbyt
dobrze znany uczestnikom; b) zawierał „fabułę” czy „wątek”, nie tylko suche fakty, lecz także
informacje o zabarwieniu emocjonalnym / umożliwiał odmienne interpretacje tego, co się
wydarzyło.
Cele:
- Nabycie umiejętności podsumowywania.
-

Pozyskanie więcej informacji o umiejętności aktywnego słuchania.

-

Nabycie umiejętności zachęcania do dzielenia się informacjami własnymi słowami,
prosząc o uzupełnienie i sprawdzając, czy podsumowanie jest akceptowalne.

Uwaga: Do tego ćwiczenia potrzebna jest jedna lub dwie sale.
Polecenia:
● Należy podzielić grupę na cztery mniejsze grupy składające się ze świadków, osób
zadających pytania/przesłuchujących, obserwatorów i osób sporządzających
notatki. Należy przekazać uczestnikom polecenia dotyczące ich ról (patrz poniżej).
● 3/4 wszystkich uczestników opuszcza salę (przesłuchujący, obserwatorzy i osoby
sporządzające notatki).
● Świadkowie (1/4 uczestników) zostają w sali i oglądają materiał wideo (należy
poinformować uczestników, że materiał wideo zostanie odtworzony tylko raz, aby
przykuć uwagę oglądających).
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● Po zakończeniu odtwarzania materiału wideo grupy łączą się i rozpoczyna się
ćwiczenie (20 minut).
● 1/4 uczestników czeka na zewnątrz i otrzymuje zadanie, aby (aktywnie) słuchać, co
mówi świadek i podsumować wypowiedź osoby, której zadawane są pytania.
● W tym samym czasie 1/4 uczestników czeka na zewnątrz i otrzymuje zadanie
sporządzenia protokołu z podsumowania podanego im przez przesłuchującego.
● 1/4 uczestników czeka na zewnątrz i otrzymuje zadanie obserwowania umiejętności
aktywnego słuchania przesłuchującego i wystawienia oceny na formularzu.
W ten sposób utworzonych zostanie kilka małych grup (czteroosobowych) składających się ze
świadka (tj. osoby, która obejrzała materiał wideo), przesłuchującego, obserwatora (dyskusji
w grupie) oraz osoby sporządzającej notatki.
Świadek odpowiada na pytania przesłuchującego dotyczące tego, co widział na filmie.
Świadkom można udzielić specjalnych wskazówek, na przykład by udzielali bardziej
szczegółowej odpowiedzi, jeśli pytania są otwarte/zapraszające i na odwrót; albo by odgrywali
rolę „trudnego” świadka (tj. niechętnie odpowiadającego na pytania).
Przesłuchujący otrzymuje polecenie uzyskania jak najwięcej informacji od świadka poprzez
budowanie relacji, aktywne słuchanie i zadawanie pytań otwartych.
Osoba sporządzająca notatki otrzymuje polecenie notowania i podsumowania historii
opowiedzianej przez świadka przesłuchującemu.
Obserwator obserwuje proces przesłuchania i ocenia umiejętności budowania relacji,
aktywnego słuchania i podsumowywania.
Po wysłuchaniu i podsumowaniu uczestnikom przekazywane są informacje zwrotne. Najpierw
osoby sporządzające notatki przedstawiają podsumowania i uzyskują informacje zwrotne
dotyczące podsumowań. Między podsumowaniami pojawi się (szereg) różnic, więc rolą
prowadzących szkolenie jest zwrócenie uwagi na te rozbieżności. Warto pamiętać o zapytaniu
świadków, czy ich zdaniem podsumowania były dokładne, czy też pominięte zostały ważne
elementy. Proszę zwrócić uwagę, czy podsumowania będą bardzo szczegółowe, czy zostaną
przedstawione w zbyt specjalistycznym języku (np. czy przypominają typowy protokół z
przesłuchania), czy będą zawierać także informacje o stanie emocjonalnym różnych osób, jak
i osobistą interpretację (np. dlaczego świadek pomyślał, że dana osoba zachowała się w
określony sposób).
Następnie przesłuchujący powinni odpowiedzieć na pytanie o ich odczucia dotyczące procesu
zadawania pytań: Czy zadawanie pytań otwartych sprawiło im trudność (było dla nich
wyzwaniem) itd.? Ostatni, trzeci etap to przekazanie przez obserwatorów informacji
zwrotnych całej grupie na podstawie kart wyników, które wypełniali (czas trwania ćwiczenia:
20 minut ćwiczenia + 15 minut na przekazanie informacji zwrotnych).
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Wskazówki:
-

Należy upewnić się, że wszyscy rozumieją przebieg tego ćwiczenia.
Należy objaśnić obserwatorom formularz wyników obserwacji.
Należy wcześniej obejrzeć materiał wideo.
Należy zadbać o to, by umiejętności nabyte podczas poprzedniego ćwiczenia były
prawidłowo stosowane.
Prowadzący szkolenie powinni przemieszczać się pomiędzy grupami.
Oceniając to ćwiczenie, należy zadbać o wykorzystanie zasad przekazywania i
otrzymywania informacji zwrotnych.

Jeśli czas pozwoli, prowadzący szkolenie powinni podsumować główne wnioski wynikające z
tego ćwiczenia, na przykład:
o subiektywne różnice w odbiorze i pamięci,
o znaczenie zadawania otwartych i zachęcających pytań dla uzyskania dokładniejszych i
bardziej szczegółowych informacji,
o znaczenie zadawania pytań oraz notowania odpowiedzi dotyczących uczuć, emocji,
subiektywnego postrzegania i rozumowania (np. „Dlaczego Pani/Pana zdaniem
zachowywał się w ten sposób?”), aby dowiedzieć się jak najwięcej o kontekście
(informacje dotyczące wyłącznie faktów nie są wystarczające).

4.7. Sesja 3: Podejście psychospołeczne
Cele sesji:
●

Poznanie narzędzi psychospołecznych służących ocenie oraz uwzględnianiu potrzeb i
sytuacji osobistej zatrzymanego podczas rozmowy (konsultacji) z klientem.

●

Szerzenie świadomości na temat znaczenia wykrywania potencjalnych
nieprawidłowości lub złego traktowania klienta w okresie jego zatrzymania.

●

Zapoznanie się z prawnymi i psychologicznymi definicjami „podatności na
pokrzywdzenie” (ang.: „vulnerability”).

●

Zapoznanie się i przećwiczenie korzystania z poradnika analitycznego w zakresie
podatności na pokrzywdzenie podczas rozmowy (konsultacji) z klientem.

●

Pozyskanie informacji o działaniach, jakie mogą być podjęte w sytuacji wykrycia
podatności na pokrzywdzenie.

Prowadzący szkolenie będą potrzebować:
●

Materiały z ćwiczeniem praktycznym (case scenario)

Struktura i harmonogram czasowy sesji:
20 minut: Wprowadzenie ogólne
15 minut: Ćwiczenie nr 4. Reakcja na zwerbalizowany stres emocjonalny
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10 minut:
5 minut:
15 minut:
35 minut:
5 minut:

Rozpoznawanie sytuacji nadużyć lub złego traktowania
Świadkowie szczególnie podatni na pokrzywdzenie, wstęp do kolejnego ćwiczenia
Ćwiczenie nr 5 cz. 1. Scenariusze wydarzeń (case scenarios) w małych grupach
Ćwiczenie nr 5 cz. 2. Wspólna dyskusja nt. scenariuszy wydarzeń
Podsumowanie

Uwaga: ramy czasowe są orientacyjne, ponieważ kształt tej sesji nadają sami uczestnicy.
Szczegółowy opis sesji:
1. Wprowadzenie ogólne (20 minut)
Ta trzecia sesja służy przećwiczeniu następujących umiejętności psychospołecznych:
●

Rozpoznawanie osobistych potrzeb i sytuacji, które mogłyby przeszkadzać udzieleniu
pomocy prawnej.

●

Reakcja na werbalizację stresu emocjonalnego.

●

Wykrywanie sytuacji nadużyć lub złego traktowania.

●

Działanie w sytuacji podatności pokrzywdzenie.

Wszystkie informacje teoretyczne wymagane na potrzeby tej sesji znajdują się w materiałach
e-learningowych. Należy pamiętać o przekazaniu tej informacji podczas wprowadzenia,
ponieważ nie wystarczy czasu na wyjaśnienie całości materiału teoretycznego, co zresztą nie
ułatwiłoby praktycznego podejścia do szkolenia. W każdej części sesji należy przypomnieć
podstawowe pojęcia, aby wszyscy uczestnicy mieli poczucie, że dysponują niezbędnymi
informacjami.
Po pierwsze, bardzo istotne jest wyjaśnienie, co jest przedmiotem tej sesji. Adwokaci mogą
przejawiać pewien opór w stosunku do podejścia psychologicznego lub być przekonani, że
znają już podstawy i działają w sposób odpowiedni. Ważne jest, aby przekazać uczestnikom,
że jako osoba prowadząca szkolenie nie jest Pani/Pani psychologiem, lecz prawnikiem, tak jak
uczestnicy, ponadto, że zadaniem prawnika nie jest bycie psychologiem dla klienta. W
zrozumieniu znaczenia tej sesji uczestnikom mogą pomóc zdania takie jak:
●

„Pomoc klientowi na etapie postępowania przygotowawczego wymaga nie tylko
zbudowania wzajemnego zaufania i lepszych umiejętności komunikacyjnych, lecz także
zdolności dokonania oceny i rozpoznawania potrzeb i sytuacji osobistej naszego
klienta.”

●

„Każdy z nas wypracował własne sposoby radzenia sobie z dziwnymi lub osobistymi
sytuacjami. Nie jestem tu po to, by nauczyć Państwa magicznej formuły dotarcia do
klienta i sprawienia, by się przed Wami otworzył, przestał płakać lub by jego osobiste
problemy zostały rozwiązane, lecz by uświadomić Państwu narzędzia lub zasoby, jakimi
dysponujecie w tej kwestii.”

●

„Czy kiedykolwiek mieliście Państwo poczucie braku narzędzi lub zasobów do radzenia
sobie z osobistą sytuacją Państwa klientów?”
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Po kilku minutach przeznaczonych na wyjaśnienie tych dwóch kwestii, udzielamy głosu
uczestnikom prosząc ich o przypomnienie sobie lub wymyślenie pewnych sytuacji, z którymi
się zetknęli, a które wymagały zastosowania narzędzi psychospołecznych. Należy poprosić
uczestników o opisanie tych sytuacji. Warto przygotować kilka własnych opisów sytuacji na
wypadek, gdyby uczestnicy nie byli skłonni podawać od razu własnych przykładów:
●

„Ilu z Państwa spotkało przynajmniej jednego klienta, który się rozpłakał i nie mógł
przestać płakać?”

●

„Miałem takiego klienta, który zamknął się w sobie w chwili, gdy wszedłem do pokoju,
po prostu widać było, że nie ma zaufania do mnie. Czy spotkaliście się Państwo z taka
sytuacją?”

●

„W jaki sposób przekazujecie Państwo wrażliwe informacje (klientowi lub członkom
jego rodziny)? Czy przyjmujecie strategię bycia bardziej optymistycznym, by dać
nadzieję, czy bardziej pesymistycznym, by mieć pewność, że klient zdaje sobie sprawę
z tego, w jakiej jest sytuacji?”

Wymiana doświadczeń przełamie lody i umożliwi podsumowanie: umiejętności
psychospołeczne są przydatne podczas przesłuchania czy rozmowy z każdą osobą znajdującą
się w trudnej sytuacji, i to jest właśnie istota tego ćwiczenia.
2.

Ćwiczenie nr 4: Reakcja na zwerbalizowany stres emocjonalny (15 minut)

Ćwiczenie to umożliwia poznanie pięciu narzędzi psychospołecznych i podanie kilku
konkretnych przykładów. Należy rozpocząć od wprowadzenia lub powtórzenia informacji o
pięciu narzędziach, o których mowa w e-learningu:
a.
b.
c.
d.
e.

PRZYGOTOWANIE
DOSTOSOWANIE SŁOWNICTWA
UMIEJSCOWIENIE W KONTEKŚCIE
REALISTYCZNE KOMUNIKATY
PYTANIE: JAK SIĘ PANI/PAN CZUJE?

Można to zrobić wyjaśniając cechy charakterystyczne każdego z tych elementów lub pytając
uczestników, czy pamiętają treść zawartą w module e-learningowym.
Ostatni punkt pozwala na powiązanie części teoretycznej z ćwiczeniem do wykonania. Zależy
to od wyniku interakcji z uczestnikami, jednak zamysł polega na tym, że gdy adwokat zadaje
pytanie „Jak się Pani/Pan czuje?” z zamiarem doprowadzenia do sytuacji, w której klient „się
otworzy”, musi być jednocześnie gotowy do zareagowania we właściwy sposób na
werbalizację stresu emocjonalnego. Czasami uczestnicy wyjaśniają, że nigdy nie zadają tego
pytania właśnie dlatego, że nie wiedzą, jak poradzić sobie z ewentualną odpowiedzią.
Ćwiczenie polega na odczytaniu przez uczestników po kolei sześciu różnych przykładów ze
slajdów i udzieleniu odpowiedzi, czy ich zdaniem w odpowiedzi zastosowano podejście
psychospołeczne, czy też nie, i krótkiego omówienia. Przykłady są dość oczywiste, ale forma
ćwiczenia sprawia, że uczestnicy czują się zaangażowani w ćwiczenie i dzielą się własnymi
doświadczeniami.
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●
●
●
●
●
●

Przykład 1: niewłaściwie – umniejszanie bólu
Przykład 2: niewłaściwie – lekceważenie bólu
Przykład 3: właściwie – komunikat odzwierciedlający
Przykład 4: właściwie – parafraza
Przykład 5: właściwie – wyjaśnienie
Przykład 6: inny skutek wynikający z zadania pytania bezpośredniego lub pośredniego
osobie znajdującej się w stanie stresu emocjonalnego. Pierwsze pytanie (pośrednie)
zostaje dobrze przyjęte, podczas gdy drugie pytanie jest bezpośrednie, co może
sprawić, że klient poczuje się zaatakowany
Wykrywanie nadużycia lub złego traktowania (10 minut)

3.

Celem tej sesji nie jest zgłębienie tematu złego traktowania. Należy wyjaśnić uczestnikom, że
więcej informacji, w tym definicję legalną, orzecznictwo oraz materiały na ten temat znajdą w
materiałach e-learningowych, jeśli zechcą pogłębić swoją wiedzę na ten temat.
Warto jednak wspomnieć o Konwencji i jej definicji oraz zorientować się, czy uczestnicy ją
znają lub czy wiedzą, w jaki sposób została wdrożona w ich jurysdykcji (powinno być tak
samo, jeżeli państwo jest sygnatariuszem Konwencji).
Celem tej części sesji jest uwrażliwienie uczestników na fakt, że nadużycia lub złe traktowanie
w okresie tymczasowego zatrzymania powinny zostać rozpoznane i ujawnione z dwóch
powodów: w celu zapobiegania tym zjawiskom oraz w celu uwiarygodnienia skargi w związki
z nadużyciem lub złym traktowaniem.
Drugim celem jest zaznajomienie uczestników z Protokołem Stambulskim. Po przedstawieniu
jego założeń i wyjaśnieniu, że choć nie jest on stosowany przez prawników,
a wykwalifikowanych psychologów, znajomość jego podstawowych elementów przez
prawnika jest niezmiernie ważna. Warto podać praktyczne przykłady - np. funkcjonariusze
policji nie powinni przebywać w tym samym pomieszczeniu, w którym zatrzymany jest
poddawany badaniom.
Na zakończenie tej części, jeśli uczestnicy wyrażą taką wolę, można rozpocząć dyskusję,
w ramach której uczestnicy przedstawią własne doświadczenia związane z pewnymi
przypadkami lub wyrażą swoje zdanie, jeśli są przekonani, że w ich państwie nadużycia czy
złe traktowanie praktycznie nie występują lub przeciwnie – są powszechne (w zależności od
tego, skąd pochodzą uczestnicy, opinie i przekazane informacje mogą zasadniczo różnić się od
siebie).

4.

Podejrzani szczególnie podatni na pokrzywdzenie – wprowadzenie do ćwiczenia nr 5
(5 minut)

Celem tej części jest uwrażliwienie uczestników na możliwe czynniki ryzyka oraz poznanie
pewnych mechanizmów rozpoznawania umożliwiających wgląd w następujące aspekty:
●

Dlaczego niektórzy klienci mogą być potencjalnie podatni na pokrzywdzenie?
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Jaki wpływ może mieć podatność na pokrzywdzenie na składanie wyjaśnień na policji
z punktu widzenia prawnego i psychologicznego?
● Jakie inne skutki podatność na pokrzywdzenie może mieć w postępowaniu karnym?

●

Należy znowu przypomnieć, że wszystkie informacje teoretyczne zawarte są w module elearningu. Nie istnieje powszechna, interdyscyplinarna definicja podejrzanego podatnego na
pokrzywdzenie / wymagającego szczególnego traktowania (ang. „vulnerable suspect”),
dlatego umiejętność oceny sytuacji klienta jest bardzo ważna. Podatność na pokrzywdzenie
często pozostaje niewykryta na początkowych etapach postępowania karnego.
Należy przekazać uczestnikom definicje bez wchodzenia w szczegóły. Warto jednak wyjaśnić
dwa kluczowe pojęcia, tj. sugestywności i uległość.
Należy także wyjaśnić, że znajomość czynników, które mogą skutkować podatnością na
pokrzywdzenie pozwala adwokatowi chronić klienta podczas przesłuchania. Następnie proszę
przejść do omówienia slajdu z podręcznika analitycznego oraz potwierdzić, że zostanie on
omówiony w większych szczegółach w trakcie ćwiczenia nr 2.
Warto zatrzymać się przy punktach 1 i 2 i zwrócić się do uczestników z prośbą o wskazanie
przykładów (są one zawarte w module e-learningu, więc uczestnicy mogą je znać, jeśli
zapoznali się z treścią modułu, ponadto udzielenie kilku odpowiedzi nie będzie trudne):

5.

●

„Co Państwa zdaniem może stanowić czynnik podatności na pokrzywdzenie? Wiek,
choroba psychiczna, język, płeć, niepełnosprawność czy inne czynniki osobiste:
okoliczności …?”

●

„Jakie są zagrożenia związane z podatnościami na pokrzywdzenie? Niedokładna
relacja zaistniałych zdarzeń, przyznanie się do niepopełnionego czynu, niezrozumienie
pytań, trudności w komunikacji, niewiarygodność, ryzyko samooskarżenia, zrzeczenie
się praw, niższy stopień współpracy...?”

Ćwiczenie nr 5 część 1. Omawianie przypadków w małych grupach (15 minut)

Należy wyjaśnić całej grupie, że otrzymują materiały pisemne dotyczące ćwiczenia.
W materiale opisane są dwa scenariusze wydarzeń. Uczestnicy muszą podzielić się na dwie
grupy, z których każda będzie pracować tylko nad jednym scenariuszem.
Po utworzeniu dwóch oddzielnych grup uczestnicy zapoznają się ze scenariuszem wydarzeń i
omawiają zawarte w materiale pytania, by grupowo udzielić odpowiedzi.
Należy poinformować grupę, że następnie będą przedstawiać go całej grupie.
Należy poinformować grupy o czasie pozostałym do zakończenia zadania 5 minut przed
upływem czasu przeznaczonego na zadanie, by miały czas na podsumowanie swoich
odpowiedzi.
6.

Ćwiczenie nr 5 część 2. Debata na temat przypadków (35 minut)

Na początek jedna grupa podsumowuje lub odczytuje na głos pozostałym uczestnikom swój
scenariusz, a następnie udziela odpowiedzi na każde pytanie. Osoba prowadząca szkolenie ma
w ręku arkusz z pełnymi odpowiedziami lub możliwymi odpowiedziami, co umożliwia
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stymulowanie dyskusji i rozwiązywanie wszystkich kwestii. W zależności od grupy i stopnia
ich zaangażowania, po każdym pytaniu można odbyć krótką dyskusję lub omówić wszystkie
kwestie łącznie na końcu. Potem następuje zmiana i druga grupa w ten sam sposób przedstawia
i omawia swój scenariusz.
Zazwyczaj przydatne jest wybranie przedstawiciela każdej z grup, który wyjaśni odpowiedź
grupy na pytania oraz będzie kierować ich wewnętrzną dyskusją. Jeżeli grupa nie wypracowała
wspólnej opinii lub jednej odpowiedzi, warto dopuścić do głosu pozostałych członków tej
grupy, którzy mogą mieć odmienne opinie lub wnioski.
Warto pamiętać, że na każdy scenariusz zaplanowano ok. 15 minut.
7.

Podsumowanie (5 minut)

Warto podsumować kluczowe aspekty sesji i zakończyć nawiązaniem do jej głównych celów
wskazując, że podejście psychospołeczne jest konieczne i przydatne do pracy adwokata na
etapie postępowania przygotowawczego.

4.8. Sesja 4: Porozumiewanie się za pośrednictwem tłumacza
1. Wstęp:
W nawiązaniu do narzędzi oceny rzetelności procesu zawartych w Dyrektywie 2010/64/UE,
celem podręcznika jest zwrócenie uwagi na trudności, które może napotkać adwokat
reprezentujący swojego klienta – obcokrajowca lub osobę głuchą – nie władających językiem,
w którym toczy się postępowanie. Celem jest uwrażliwienie uczestników na fakt, że
jakakolwiek interakcja z klientem, policją lub przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości i
innymi osobami będą zależeć w dużym stopniu od profesjonalizmu tłumacza.
Praktykujący adwokat czy radca prawny musi wypracować odpowiednie strategie
umożliwiające mu wpływ na wybór oraz profesjonalną pracę tłumacza. Kluczowe znaczenie
ma zatem rozumienie możliwości i ograniczeń procesu tłumaczenia w kontekście prawniczym.
W podręczniku sugerujemy konkretne środki zaradcze umożliwiające przeciwdziałanie
czynnikom wpływającym negatywnie na rzetelną komunikację.

2. Struktura i harmonogram czasowy sesji:
Wstęp (5 Minut)
Szkolenie pokaże, że wykwalifikowany tłumacz prawniczy jest cenną pomocą, a nie
przeszkodą czy przyczyną przedłużania się czynności w oczach adwokata. To w gestii
adwokata leży zbudowanie relacji zaufania z zatrudnionym tłumaczem oraz zrealizowanie celu
rozmowy z klientem, czyli jak najlepsza obrona klienta.
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3. Sesja pytań i odpowiedzi (30 minut)
Możecie Państwo rozpocząć pytaniem ewentualnie doświadczeniem ze współpracy z
tłumaczami prawniczymi. Warto również zapytać o język tłumaczenia. Odpowiedzi
uczestników będą przydatne podczas następnej sesji (odgrywanie ról).
OCENA KOMPETENCJI, UMIEJĘTNOŚCI I JAKOŚCI PRACY TŁUMACZA
PRAWNICZEGO
WYKAZ (CHECKLISTA)
Poniżej zamieszczamy wykaz przydatnych punktów na potrzeby sprawdzenia, czy tłumacz
zatrudniony przez dział administracyjny jest właściwą osobą:
● Czy zatrudniono tłumacza właściwego języka? Czy tłumacz włada językiem, którym
posługuje się klient? Czy język należy do grupy języków mniej rozpowszechnionych
na danym obszarze? (np. w Chinach mówi się wieloma językami i dialektami, język
mandaryński nie zawsze jest właściwym wyborem).
● Czy dobór tłumacza jest odpowiedni pod kątem potrzeb osób szczególnie podatnych na
pokrzywdzenie, wymagających szczególnego traktowania / niepełnoletnich/ osoby
pokrzywdzonej? Jakie są wcześniejsze doświadczenia tłumacza w tym zakresie?
● Czy Państwa zdaniem należy brać pod uwagę płeć (wyznanie lub pochodzenie z danego
kręgu kulturowego)?
● Czy tłumacz jest wykwalifikowany i czy przestrzega postanowień kodeksu etyki
zawodowej?
Będziecie Państwo w stanie ocenić przesłanki zaistnienia rzetelnej komunikacji pomiędzy
klientem, Wami i funkcjonariuszami już podczas pierwszej rozmowy (konsultacji) ze swoim
klientem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości:
● Należy zadać tłumaczowi pytanie o ewentualne trudności w porozumiewaniu się z
klientem.
● Należy ocenić biegłość w posługiwaniu się językiem postępowania przez tłumacza.
● Należy zwrócić uwagę na to, czy zachowanie tłumacza jest zgodne z zasadami etyki
zawodowej. Czy tłumacz się przedstawił? Czy stosuje zaimki we właściwej osobie?
(Warto pamiętać, że wykwalifikowany tłumacz zawsze będzie tłumaczył pytania i
odpowiedzi w pierwszej osobie, ponieważ przekazuje bezpośrednio słowa mówcy.
Tłumaczenie słów mówcy w trzeciej osobie świadczy o tym, że zatrudniona osoba nie
jest profesjonalnym tłumaczem). Czy tłumacz jest członkiem stowarzyszenia
tłumaczy? Czy taktownie informuje o wszelkich pojawiających się problemach osobę
prowadzącą czynność?
Następnie powinniście Państwo obserwować następujące elementy: płynność komunikacji
ustnej i władanie danym językiem na najwyższym poziomie biegłości (znakomite
posługiwanie się językiem postępowania przez tłumacza może zapewnić dobrą wskazówkę),
opanowanie przez tłumacza poszczególnych sposobów tłumaczenia i korzystanie z nich w celu
jak największego usprawnienia komunikacji.
28

Warto także sprawdzić, czy tłumacz przestrzega zasad etycznych:
● Wykwalifikowany tłumacz nigdy nie ingeruje w komunikację bez ważnych przyczyn
(np. zaistnienia faktycznego nieporozumienia, ryzyka związanego ze stanem zdrowia
podejrzanego).
● Wykwalifikowany tłumacz zapyta o pozwolenie w przypadku konieczności
dodatkowego doprecyzowania informacji i będzie zadawać ścisłe i precyzyjne pytania.
● Wykwalifikowany tłumacz udzieli ścisłego i precyzyjnego wyjaśnienia, jeżeli osoba
prowadząca czynność tego zażąda.
● Wykwalifikowany tłumacz będzie taktownie informować o wszelkich pojawiających
się problemach osobę prowadzącą czynność.
Jeżeli macie Państwo obawy dotyczące jakości tłumaczenia, należy wyrazić swoje obawy w
formie ostrzeżenia, wniosku o zaprotokołowanie zastrzeżeń lub nawet zwrócić się z prośbą o
zwolnienie tłumacza z danej czynności.
4. Ćwiczenie – odgrywanie ról (30 minut)
W Załączniku 5 zamieszczonych zostało kilka typowych scenariuszy i kilka wskazówek
dotyczących organizacji ćwiczenia związanego z podziałem na role.
5. Wnioski i dyskusja (10 minut)
Podsumowanie dyskusji – podsumowanie opinii uczestników.
PROWADZĄCY SZKOLENIE POWINNI ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA NASTĘPUJĄCE
KWESTIE:
WAŻNE KWESTIE NA ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA:
Warto poprosić uczestników o odnotowanie na karteczce post-it jednego lub dwóch głównych
elementów, których nauczyli się w ciągu dnia, lub informacji, które wynieśli z tego szkolenia,
lub kwestii, które ich zdaniem będą miały największy wpływ na ich aktualną praktykę
zawodową. Niektóre z tych informacji możecie Państwo umieścić na slajdach Powerpoint
przeznaczonych na kolejny dzień szkolenia, tak by uczestnicy szkolenia widzieli, że wszyscy
uczestnicy uczą się nowych rzeczy (jest to szczególnie ważne z punktu widzenia tych
uczestników, którzy mogli uznać, że w zasadzie niewiele się mogą nauczyć podczas tego
szkolenia!). Stanowi to także potwierdzenie, że jesteście Państwo zainteresowani informacją
zwrotną od uczestników i chcecie, by nabywali wiedzę i umiejętności. Umożliwi uczestnikom
dostrzeżenie, jak członkowie grupy otwierają się na koncepcje refleksji i samooceny.
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POCZĄTEK DRUGIEGO DNIA SZKOLENIA:
-

Należy podsumować informacje zwrotne uzyskane od uczestników pod koniec
pierwszego dnia szkolenia (ustnie lub na slajdzie Powerpoint). Warto odnieść się
wyraźnie do oczekiwań, które nie zostaną spełnione.

-

Należy określić cele szkoleniowe i plan drugiego dnia szkolenia.

4.9. Sesja 5: Rozmowa (konsultacje) adwokat-klient
Cele sesji:
● Zapoznanie się z przykładami negatywnego i pozytywnego zachowania adwokata
podczas konsultacji adwokat-klient na komendzie policji.
● Trening umiejętności budowania relacji, aktywnego słuchania i zadawania właściwych
pytań podczas symulacji rozmowy na komisariacie policji.
● Nauka technik budowania relacji z różnymi rodzajami „trudnych” klientów.
● Uwrażliwienie uczestników na kwestię znaczenia zadawania pytań otwartych w celu
pozyskiwania (szczegółowych) informacji i budowania relacji.
Prowadzący szkolenie będą potrzebować:
● Urządzenia umożliwiającego odtworzenie filmu wideo (należy wcześniej sprawdzić
dźwięk!).
● Pliku wideo ze sceną konsultacji pomiędzy klientem a prawnikiem („Obrońca-klient”)
lub podobnego pliku w celu jego odtworzenia.
● Oddzielnego pomieszczenia/pomieszczeń lub miejsca umożliwiającego ćwiczenie z
podziałem na role w trzech małych grupach (po cztery osoby).
● Materiały dla uczestników – formularze do ćwiczenia nr 7.
● (Opcjonalnie) białą tablicę (w celu notowania wyników dyskusji w grupach).
Struktura i harmonogram czasowy sesji:
15 minut: Informacje zwrotne dotyczące pierwszego dnia szkolenia
10 minut: Wstęp, wyjaśnienie ćwiczenia nr 6
20 minut: Ćwiczenie nr 6
55 minut: Ćwiczenie nr 7
Szczegółowy opis sesji:
W trakcie trzeciej sesji odbywa się trening umiejętności komunikacyjnych na potrzeby
rozmowy (konsultacji) adwokat-klient. Zostaną poruszone następujące kwestie:
-

Zadawanie pytań klientowi w celu zbudowania współpracy i uzyskania dokładnej
relacji z wydarzeń.

-

Budowanie relacji z „trudnymi” klientami (w tym klientami szczególnie podatnymi na
pokrzywdzenie).

-

Postępowanie w sytuacji niepożądanego zachowania.
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1. Wstęp (5 minut)
Główne przesłanie, o którym mowa w modułach e-learningowych brzmi następująco:
pozyskiwanie i przekazywanie informacji jest najistotniejszym elementem rozmowy z
klientem (konsultacji), podczas której wiele się dzieje, a nabyte wcześniej umiejętności
powinny być wykorzystane w celu uzyskania zamierzonego rezultatu:
-

oceny klienta,

-

poinformowania klienta o procedurze i przysługujących mu prawach,

-

podjęcia decyzji dotyczącej strategii,

-

wyjaśnienia roli adwokata,

-

przygotowania klienta do złożenia wyjaśnień.

Proszę pamiętać, że rozmowa z klientem (konsultacja) to nie przesłuchanie! (Warto zapytać
uczestników, dlaczego twierdzimy, że nie jest to przesłuchanie?)
2. Ćwiczenie nr 6 „Na rozmowę z klientem zabieram ze sobą…” (25 minut łącznie
z poleceniami)
Dyskusja z udziałem całej grupy.
Macie Państwo ograniczony czas na rozmowę z nowym klientem, którego jeszcze nie znacie.
Co Państwa zdaniem jest najważniejszym celem, do którego warto dążyć w czasie tego
spotkania?
Każdy z uczestników wymienia najważniejszy w jego opinii cel. Po podaniu jednego celu,
następny uczestnik jest proszony o określenie kolejnego celu.
Można przy okazji omówić także ogólne podejście do konsultacji, na przykład:
-

„Od czego Państwo zaczynacie? Przywitanie się z klientem? (W jaki sposób? Przez
podanie ręki? Czy zwracacie się Państwo do klienta po imieniu, nazwisku?)
Wyjaśniacie swoją rolę?”

-

„Czy korzystacie Państwo z wykazu kwestii, które powinny być poruszone podczas
spotkania, i jak ściśle przestrzegacie zawartych w nim punktów? (Niezbędna jest pewna
elastyczność, ale warto upewnić się, że ważne elementy zostały omówione. Wykaz
niezbędnych elementów rozmowy może także zapewnić Państwu bezpieczeństwo
pracy, zwłaszcza jeśli nie macie zbyt dużego doświadczenia).”

-

„W jaki sposób Państwo ustalacie /jak sprawdzacie, czy klient Państwa
rozumie/„zaufał” Państwu /zgadza się z Państwa poradą?”

Następny slajd jest wprowadzeniem do pierwszego ćwiczenia w ramach tej sesji. Zawiera
wytyczne co do zalecanych i niezalecanych elementów konsultacji. Ćwiczenie można
rozpocząć od krótkiej dyskusji z udziałem uczestników (po kolei) na temat ich osobistych
wyzwań – co w ich praktyce stanowiło przeszkodę podczas konsultacji?

31

3. Ćwiczenie nr 7: Konsultacja adwokat-klient (55 minut)
W ramach tego ćwiczenia uczestnicy proszeni są o przeanalizowanie przebiegu nagranego
materiału wideo zawierającego konsultację adwokat-klient i zapisanie w formularzu swoich
uwag (dotyczących zarówno aspektów komunikacyjnych, jak i prawnych). Na potrzeby tego
ćwiczenia można wykorzystać film edukacyjny uwzględniający polskie realia procesowe lub
materiał udostępniony w ramach międzynarodowego projektu NETPRALAT,
Cele ćwiczenia:
- Krytyczne odniesienie się do prawnych wyborów adwokata.
- Pełna szacunku refleksja nad podstawowymi umiejętnościami komunikacyjnymi
adwokata.
- Świadomość własnych wyborów i ich przyczyn w filmie wideo.
Wstęp:
Odtworzony zostanie film pt. „Obrońca-Klient” będący podstawą ćwiczenia. Każdy z
uczestników powinien zwrócić uwagę na przedstawioną w filmie treść oraz określić, co sam
zrobiłby inaczej, a co zdaniem uczestnika przebiegało w sposób właściwy. Uwagi te należy
zanotować na formularzu. Przekazanie tego polecenia uczestnikom zajmie około 5 minut, sam
film trwa ok. 5 minut, podobnie jak etap refleksji i oceny. Następnie odbędzie się grupowa
dyskusja (trwająca około 30 minut), podczas której omówione zostaną obserwacje poczynione
przez uczestników, sugestie alternatywnych rozwiązań zasugerowane przez uczestników i
ocena adwokata przedstawionego na filmie.
Wskazówki:
-

Ćwiczenie polega na obejrzeniu filmu, warto więc zwracać uwagę na zaangażowanie
uczestników. Jeśli widzicie Państwo, że nikt nie notuje, należy zatrzymać odtwarzanie
filmu i opisać, co on przedstawia.

-

Należy rozdać formularze, na których uczestnicy zanotują swoje uwagi oraz wyjaśnić,
jak je wypełnić, a także odpowiedzieć na wszystkie pytania (grupę można podzielić na
dwie podgrupy, z których jedna skoncentruje się na strategii prawnej, a druga na
umiejętnościach komunikacyjnych adwokata, aby pobudzić grupę do bardziej aktywnej
dyskusji).

-

Należy zadbać, czy uczestnicy formułowali konkretne oceny.

-

Warto zapytać o przyczyny leżące u podstaw wyborów dokonanych przez uczestników
zadając pytania wzbudzające refleksję: „Co sprawiło, że zdecydowała się Pani/
zdecydował się Pan zrobić to w inny sposób?”, „Jak by to Pani zrobiła/ Pan zrobił?”,
„W jaki sposób sformułowałaby Pani/sformułowałby Pan to inaczej, gdyby była
Pani/był Pan na miejscu adwokata na tym filmie?”

-

Omawiając film i zachowania obrońcy, podejrzanego oraz funkcjonariusza można
skorzystać z uwag do filmu w załączniku nr 2a, pamiętając, że konkretne oceny
zależą od sytuacji i obranej przez obrońcę strategii.
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4.10. Sesja 6: Składanie wyjaśnień przez podejrzanego
Cele sesji:
● Trening umiejętności interweniowania we właściwy sposób podczas składania
wyjaśnień przez podejrzanego.
● Przekazanie wiedzy na temat ewentualnych powodów interwencji (odpowiednio do
celów przyświecających adwokatowi podczas rozmowy, np. udzielenie klientowi
wsparcia, zapobieganie stosowaniu niewłaściwej taktyki itp.).
● Trening umiejętności pozytywnej konfrontacji i budowania relacji z funkcjonariuszami
policji podczas składania wyjaśnień przez podejrzanego.
● Uwrażliwienie uczestników na taktyki i techniki policyjne w zakresie przesłuchiwania
podejrzanego w danej jurysdykcji.
● Uwrażliwienie uczestników na kwestię znaczenia budowania i utrzymywania dobrych
roboczych stosunków z policją.
Prowadzący szkolenie będą potrzebować:
● Urządzenia umożliwiającego odtworzenie filmu wideo (należy wcześniej sprawdzić
dźwięk!).
● Pliku wideo “Obrońca-klient-funkcjonariusz” lub podobnego pliku w celu jego
odtworzenia
● Materiały dla uczestników do odegrania przypisanych im ról
● Polecenia dotyczące odgrywania ról dla osób wcielających się w rolę podejrzanych,
funkcjonariuszy policji i adwokatów (wydrukowane wcześniej)
● (Opcjonalnie) białą tablicę (w celu notowania wyników dyskusji w grupach).
Struktura i harmonogram czasowy sesji:
30 minut: Wprowadzenie i dyskusja w grupie
50 minut: Ćwiczenie nr 8. Interweniowanie w czasie przesłuchania
1 godzina: przerwa obiadowa
3 godz. 15 minut (w tym 15 minut przerwy na kawę): Ćwiczenie (odgrywanie
przydzielonych ról)
30 minut: Podsumowanie drugiego dnia i ocena
Szczegółowy opis sesji:
W trakcie sesji czwartej odbywa się trening umiejętności niezbędnych do udziału podczas
składaniu wyjaśnień przez podejrzanych. Co najważniejsze, w trakcie e-learningu uczestnikom
zwracano uwagę na pozytywną konfrontację jako sposób interwencji. Głównym celem tej sesji
jest uwrażliwienie adwokatów na temat roli policji podczas składania wyjaśnień (i vice versa).
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1. Wstęp (30 minut)
Główne punkty (krótkie wyjaśnienie i podsumowanie modułów e-learningowych):
-

Świadomość i postępowanie w przypadku stosowania „sztuczek” (przykłady: „To my
zadajemy pytania”, pytania hipotetyczne, minimalizacja, maksymalizacja, „Proszę
mówić prawdę”, powtarzające się pytania itp.).

-

Konfrontacja (w przypadku rozbieżności lub materiału dowodowego).

-

Udzielanie klientowi wsparcia / monitorowanie rozwoju sytuacji zgodnie z obraną
strategią.

Sposoby interweniowania za pomocą metod pozytywnej konfrontacji = narzędzie do
interweniowania w sposób niepowodujący dyskomfortu:
-

Umiejętność szybkiego definiowania sposobu zachowania.
Pokładanie wiary w słowa klienta.
Stosowanie neutralnych wyrażeń oraz zasady udzielania informacji zwrotnych.
Prośba o przeformułowanie lub zmianę zachowania
Pozostawanie poza obszarem konfliktu.

Omówienie taktyki i technik stosowanych podczas składania wyjaśnień przez podejrzanych,
omówionych w module e-learningowym: „Czy znacie Państwo te taktyki? Czy zgadzacie się,
że taktyki wymienione po lewej stronie są problematyczne?” itd.
2. Ćwiczenie nr 8: Film nt. interwencji podczas składania wyjaśnień („Obrońca-klientfunkcjonariusz”) (50 minut)
Podczas tego ćwiczenia uczestnicy muszą wykazać się aktywną postawą: mają za zadanie
przerwać odtwarzanie filmu, który będą oglądać z udziałem całej grupy. Powinni podać
argumenty przemawiające za koniecznością interwencji oraz przedstawić, w jaki sposób
sformułują swoją wypowiedź podczas interwencji.
Cele:
- Większa świadomość strategii stosowanych przez funkcjonariuszy policji podczas
składania wyjaśnień.
- Powody interwencji - dlaczego adwokat podejmuje interwencje i na jakiej podstawie.
- Aktywny trening pozytywnej konfrontacji.
Polecenia:
Uczestnicy oglądają materiał wideo (składanie wyjaśnień) i mają za zadanie postępować tak,
jakby byli obecni w pokoju przesłuchań w roli adwokata świadczącego pomoc podejrzanemu.
Gdy chcą interweniować, mówią: „Stop!”, nagranie zostaje zatrzymane, po czym następuje
interwencja uczestnika. Następnie uczestnik proszony jest o przedstawienie wyjaśnienia,
dlaczego interweniował, przeprowadza się także dyskusję z grupą. Czy inni uczestnicy
szkolenia interweniowaliby w tej sytuacji, czy nie? Jeśli tak, to w jaki sposób i dlaczego? Jeśli
nie, dlaczego? Ewentualne skutki każdej interwencji zostaną omówione z całą grupą.
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Wskazówki:
- Jeżeli nikt nie interweniuje, prowadzący szkolenie wskaże kilka możliwych sytuacji, w
których interwencja byłaby wskazana, i poprowadzi dyskusję.
-

Należy wcześniej samemu przećwiczyć umiejętność pozytywnej konfrontacji.

-

W zależności od wykorzystanego materiału należy samodzielnie przygotować
interwencje.

-

Warto mieć na uwadze, że celem tego ćwiczenia NIE JEST określenie „właściwych”
czy „niewłaściwych” momentów/powodów interwencji (zależy to od uznania każdego
adwokata i zależy od sytuacji), a zadaniem prowadzącego szkolenie nie jest udzielanie
instrukcji uczestnikom w tym zakresie. Jeśli uczestnicy oczekują tego rodzaju
informacji w ramach szkolenia (np. z uwagi na fakt, że sami mają niewielkie
doświadczenie), prowadzący szkolenie mogą udzielić bardzo ogólnych wskazówek
ORAZ kontynuować zadawanie pytań (pobudzających do refleksji) (np. „Jakie Państwa
zdaniem mogą być powody interwencji?”).
Możliwe sytuacje, w których interwencja byłaby wskazana, omówione zostały w
załączniku nr 2a z zastrzeżeniem, że konkretne oceny zależą od sytuacji i obranej przez
obrońcę strategii.

-

Uwaga: Na potrzeby ćwiczenia z odgrywaniem ról, 2 osoby odgrywają rolę podejrzanych, a 12 osoby (lub funkcjonariusze policji) odgrywają role funkcjonariuszy prowadzących czynność
przesłuchania.
3. Ćwiczenia z odgrywaniem ról (3 godz. 15 minut, w tym 15 minut przerwy)
Ćwiczenie z odgrywaniem ról zostanie przeprowadzone dwa razy, na podstawie dwóch
różnych scenariuszy wydarzeń, więc najlepiej byłoby, gdyby role przesłuchujących oraz
pozostałych uczestników scenek odgrywały różne osoby. W roli adwokata wystąpi dwóch
różnych uczestników (przygotują się do swojej roli podczas obiadu i popołudniowej przerwy
na kawę). Osoba (osoby) odgrywające rolę policjanta lub funkcjonariusz (funkcjonariusze)
policji biorący udział w szkoleniu będą wcielać się w role funkcjonariusza, rolę podejrzanego
będzie odgrywała inna osoba, podczas gdy wszyscy pozostali uczestnicy obserwują bieg
wydarzeń. Podczas odgrywania ról osoby mają możliwość zachowywania się w sposób
stanowiący wyzwanie dla adwokatów i/lub funkcjonariuszy policji (otrzymają szereg
pomocnych sugestii w tym zakresie).
Uwaga! Kwestie omówione podczas sesji 3 i 4 także powinny zostać uwzględnione w
scenariuszu: np. jedna ze scen powinna dotyczyć klienta szczególnie podatnego na
pokrzywdzenie i związanych z tym kwestii, a druga podejrzanego, który jest obcokrajowcem i
potrzebuje tłumaczenia. Jeżeli tłumaczenie ustne zostanie także zapewnione, w ćwiczeniu
powinien uczestniczyć profesjonalny tłumacz.
Cele:
- Przećwiczenie umiejętności budowania relacji i innych umiejętności na potrzeby
rozmowy (konsultacji) adwokat-klient.
- Test wrażliwości na taktykę przesłuchiwania.
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-

Test wrażliwości na potrzeby klienta.
Ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych z funkcjonariuszami policji oraz klientem.
Ćwiczenie umiejętności pracy za pośrednictwem tłumacza ustnego i komunikowania
się z klientem za pośrednictwem tłumacza ustnego.
Polecenia:
Harmonogram czasowy:
Objaśnienie ćwiczenia z podziałem na role: 5 min
Rozmowa pomiędzy adwokatem a funkcjonariuszami policji (5 min)
Rozmowa (konsultacja) pomiędzy adwokatem a klientem (20 min) + informacje zwrotne na
temat konsultacji (20 min)
Przesłuchanie (30 min w tym ewentualne przerwy na poufne konsultacje) + informacje zwrotne
na temat przesłuchania (25 min)
Część 1: Kontakt pomiędzy adwokatem a funkcjonariuszami policji
Część 2: Rozmowa (konsultacja) pomiędzy adwokatem a klientem
! Przesłuchujący nie jest obecny podczas konsultacji i informacji zwrotnych.
Adwokat otrzymuje jedynie krótkie streszczenie faktów i przeprowadza konsultacje w taki
sposób, w jaki zrobiłby to w rzeczywistości, czas przeznaczony na konsultacje wynosi
20 minut. Osoby występujące w scenkach otrzymują szczegółowy scenariusz.
Na etapie udzielania informacji zwrotnej, adwokat wyjaśnia wpierw, jakiego rodzaju poradę
(porady) udzielił klientowi i dlaczego. Osoba wcielająca się w rolę klienta nie jest obecna.
Następnie pozostali uczestnicy omawiają preferowane przez siebie podejścia.
Część 3: Przesłuchanie
Osoby wcielają się w role przewidziane w scenariuszu i reagują w zależności od tego, w jakim
kierunku rozwija się komunikacja z adwokatem i przesłuchującym/ przesłuchującymi. Nie
istnieje precyzyjny skrypt wypowiedzi, ponieważ skutkowałoby to „sztucznością” ćwiczenia.
Przesłuchanie trwa około 30 minut; w przypadku prośby o poufną konsultację, należy
przeznaczyć na nią nie więcej niż 5 minut.
Po przesłuchaniu następuje runda informacji zwrotnych, trwająca nie dłużej niż 25 minut,
odbywająca się w obecności całej grupy. Grupa powinna zostać zawczasu podzielona na
3 podgrupy uczestników obserwujących zachowanie przesłuchującego/przesłuchujących,
adwokata i podejrzanego. Muszą oni również wziąć pod uwagę ich interakcje z innymi
osobami. Następnie uczestnicy udzielają informacji zwrotnych na temat tego, jak wypadły
konkretne osoby.
Osoby wcielające się w poszczególne role będą dobrze przygotowane do odegrania swojej roli
dzięki wstępnym informacjom przesłanym im pocztą elektroniczną. Jedna z osób
prowadzących szkolenie omówi scenariusze i ćwiczenie z aktorami podczas poprzedniej
przerwy (podczas lunchu aktor musi być na miejscu najpóźniej o godz. 12.30; podczas przerwy
na kawę aktor musi być na miejscu najpóźniej o godz. 14.45). Aktorzy powinni być na miejscu
na czas i zostać przywitani przez kogoś tak, by nie spotkać się z grupą.
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Pod koniec pierwszego dnia zajęć należy wyjaśnić scenki, różne role oraz poprosić osoby
chętne o zgłoszenie się. Na początku drugiego dnia należy wybrać 2 adwokatów i w ogólnym
zarysie wyjaśnić zadanie.
Prawnicy otrzymują streszczenie sprawy, informacje dot. klienta oraz wybranej strategii w
czasie przesłuchania. Od początku scenka rozgrywa się w sali przesłuchań. Policjanci
zachowują się tak jak zwykle. Proszę zwrócić uwagę, że klient otrzymuje polecenie, aby
zachowywać się w sposób stanowiący wyzwanie zarówno dla przesłuchujących, jak i dla
adwokata. Zadaniem adwokata jest zastosowanie w praktyce wszystkiego, czego nauczył się
podczas tego szkolenia oraz e-learningu.
Wskazówki:
-

Ustawienie sali powinno umożliwiać wszystkim uczestnikom widok wszystkich
występujących osób!

-

Warto dobrze przemyśleć wybór prawnika, który wcieli się w rolę. Należy wybrać
osoby, które poczyniły postępy w trakcie szkolenia. Dobrze jest wybrać dwóch
adwokatów o różnych stylach komunikacji i odmiennych osobowościach. Nie należy
wybierać tylko tych uczestników, którzy wydają się być entuzjastycznie nastawieni lub
mają ekstrawertyczną osobowość (często się wypowiadają), lecz także tych, którzy są
bardziej introwertyczni /refleksyjni. NIE NALEŻY wybierać uczestników, którzy są
nastawieni sceptycznie/antagonistycznie/krytycznie lub brakuje im autorefleksji: mogą
nie potraktować ćwiczenia z należytą powagą, wzbudzając tym samym frustrację
innych uczestników.

-

Należy upewnić się, że informacje zwrotne są przekazywane zgodnie z zasadami.

-

Należy pilnować czasu, nie należy przerywać w nieodpowiednim momencie.

-

Jeśli jednak ćwiczenie z odgrywaniem ról nie rozwija się w sposób odpowiedni, można
interweniować.

-

Alternatywnie: można przewidzieć przerwę, w czasie której adwokat może zwrócić się
o poradę do swoich kolegów. Mogą oni zaproponować trzy sugestie dotyczące dalszego
postępowania, z których adwokat może wybrać jedną.

POD KONIEC DRUGIEGO DNIA PROWADZĄCY SZKOLENIE POWINNI
ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA NASTĘPUJĄCE KWESTIE:
-

Jeśli to możliwe, warto przeznaczyć czas pod koniec dnia na ocenę i podsumowanie.

-

Należy wyjaśnić, co zostało zaplanowane jako kontynuacja (patrz poniżej) oraz
znaczenie przekazanie zadania do realizacji w ramach e-learningu.
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5. Wskazówki metodologiczne dla osób prowadzących szkolenie
NETPRALAT
5.1. Wskazówki ogólne
● Warto przygotować „podręcznik” lub dokument określający kolejność i harmonogram
czasowy elementów szkolenia do zrealizowania przez osoby prowadzące szkolenie w
ramach każdej z sesji szkolenia stacjonarnego (określający również podział ról
pomiędzy osoby prowadzące szkolenie, jak i inne decyzje podejmowane przez
prowadzących szkolenie).
● Należy ściśle trzymać się zakreślonych ram czasowych!!! Należy zakończyć dyskusję
w grupie, gdy czas się kończy (np. informując grupę, że aktualnie omawiana kwestia
jest ostatnim punktem dyskusji lub, że możliwe jest jeszcze tylko jedno pytanie czy
komentarz), nawet jeśli grupa wydaje się bardzo zaangażowana. Jeśli dyskusja wydaje
się bardzo interesująca, można poszukać innych możliwości, aby kontynuować wątek,
np. w czasie przerwy lub w środowisku e-learningowym.
● Należy dostosować tempo i liczbę teoretycznych wyjaśnień do (średniego) poziomu
doświadczenia w grupie. Jeśli niektórzy uczestnicy potrzebują dalszych wyjaśnień lub
mają pytania, a grupa chce kontynuować, należy zaplanować czas i powrócić do
niewyjaśnionych kwestii. Jeśli z zadawanych pytań wynika, że (niektórzy) uczestnicy
nie posiedli wystarczającej wiedzy na podstawie materiałów teoretycznych, należy
zalecić im ponowne zapoznanie się z odpowiednim modułem czy modułami.
● Nie należy ulegać pokusie skracania lub pomijania ćwiczeń polegających na dyskusji
w grupie na rzecz większej liczby ćwiczeń z odgrywaniem ról i możliwością
przećwiczenia nabytych umiejętności. Uczestnicy mogą odnotować w kwestionariuszu
oceny, że woleliby więcej ćwiczeń z odgrywaniem ról niż grupowych dyskusji.
Jednakże ćwiczenia polegające na dyskusji grupowej uwzględnione w szkoleniu
NETPRALAT są niezwykle istotne z punktu widzenia edukacyjnego. Aby odnieść jak
największą korzyść z ćwiczeń związanych z odgrywaniem ról, uczestnicy potrzebują
solidnej podstawy teoretycznej i zrozumienia właściwych umiejętności, co osiągają
poprzez dyskusje w grupie.
● Warto dążyć do zachowania właściwej równowagi (możliwości) udziału w dyskusjach
grupowych. Niektórzy uczestnicy będą chcieli zabrać głos przy każdej okazji i ich
interwencje będą trwać długo, inni do aktywnego uczestnictwa podejdą bardziej
zachowawczo. Należy unikać sytuacji, w której nieliczni uczestnicy zmonopolizują
dyskusję (można np. wspomnieć, że mają za sobą wiele dobrych interwencji, więc
aktualnie pozostali uczestnicy są proszeni o włączenie się do dyskusji). Warto starać
się zachęcać bardziej „wycofanych” uczestników do wzięcia udziału w dyskusji, jednak
nie nadmiernie bezpośrednio lub wielokrotnie (co mogłoby zostać uznane za
„nagabywanie” uczestnika).
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5.2. Zachęcanie do refleksji
● W niektórych sytuacjach uczestnicy mogą odczuwać opór wobec terminu „refleksja”.
Zamiast tego można użyć innych określeń, takich jak: „uświadomienie sobie”,
„przemyślenia” itp.
● Należy zadawać pytania pobudzające uczestników do refleksji: „Dlaczego wybrała
Pani/wybrał Pan ten kierunek działania?”, „Czy zrobiłaby Pani/zrobiłby Pan tak
samo?”, „Gdyby sytuacja była nieco inna, co by Pani zrobiła/Pan zrobił?”
● Najwyższym poziomem refleksji jest myślenie w oparciu o wartości deontologiczne
(np. przypisywanie najwyższej wagi dobru klienta). Prowadzący szkolenie powinni
starać się stymulować ten poziom refleksji zadając właściwe pytania (np.
„Co Pani/Pana zdaniem byłoby w tym przypadku w najlepszym interesie klienta?”)
● Uczestnikom należy uświadomić konflikt ról (jeśli to ich dotyczy): na przykład,
budowanie dobrych relacji roboczych z policją kontra budowanie relacji i porozumienia
z klientem. Prowadzący szkolenie powinni być świadomi momentów, w których można
omówić kwestię konfliktu ról (np. podczas symulacji przesłuchania podejrzanego adwokat nie interweniuje, ponieważ obawia się reakcji policjanta: czy jest to
spowodowane konfliktem ról?).
● Gdy to tylko możliwe, warto nawiązywać do własnego doświadczenia uczestników
(„Czy kiedykolwiek widzieliście Państwo podobną sytuację lub słyszeliście o niej?”,
„Czy możecie podać przykład z własnego doświadczenia?”, „Czy możecie opisać
sytuację, która była dla Państwa trudna?”).

5.3. Scenariusze spraw
● Scenariusze spraw powinny być autentyczne, tzn. opracowane przez dostosowanie
faktycznych spraw lub napisane przez praktykującego karnistę (rozwiązanie
najbardziej optymalne).
● Stosowanie tych samych scenariuszy spraw przez całe szkolenie zapewnia ciągłość i
umożliwia uczestnikom „zanurzenie się” w omawiane sprawy. Do scenariuszy można
dodawać dodatkowe fakty w miarę postępów szkolenia: np. fakty niezbędne na
potrzeby konsultacji z klientem (zachowanie klienta/historia klienta), fakty dotyczące
okoliczności rozmowy z klientem.
● Najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby scenariusze dotyczyły problemów, które są
zazwyczaj udziałem adwokatów podczas świadczenia pomocy klientom na etapie
postępowania dochodzeniowo-śledczego ORAZ sytuacji nietypowych, pobudzających
adwokatów do refleksji poprzez konieczność wyjścia z ich zwyczajowej roli. Należy
zapewnić, by każdy scenariusz sprawy zawierał kilka kwestii prawnych (np. brak
informacji, by móc „przetestować” wersję klienta o działaniu w „samoobronie”,
niejasna kwalifikacja prawna czynu, problemy z dowodami) oraz kilka kwestii
związanych z komunikacją (np. klient, który wydaje się być „nieufny” i nie słucha
adwokata).
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● Nie należy dążyć do uwzględnienia wszystkich możliwych problemów i kwestii, które
Państwa zdaniem są istotne w scenariuszu. Scenariusze opracowane na potrzeby
ćwiczenia z odgrywaniem ról nie powinny być nadmiernie skomplikowane, w
przeciwnym razie uczestnikom będzie trudno odegrać swoje role, a różne problemy nie
zostaną prawdopodobnie uwzględnione (w wystarczający sposób) w rundzie informacji
zwrotnych. Należy pamiętać, że celem szkolenia jest wzbudzenie refleksji oraz
dostarczenie adwokatom narzędzi, z których będą mogli korzystać i dzięki którym będą
potrafili samodzielnie poszukiwać rozwiązań napotykanych problemów. Celem tego
szkolenia nie jest podanie rozwiązań wszystkich możliwych problemów i kwestii, z
którymi prawnicy muszą się zmierzyć świadcząc pomoc prawną klientom na etapie
zatrzymania na policji!
5.4. Materiały wideo
● W miarę możliwości wykorzystywane materiały wideo powinny być autentyczne, np.
mogłyby to być fragmenty prawdziwych przesłuchań podejrzanego, które miały
miejsce w danej jurysdykcji. Może to jednak okazać się niemożliwe. Na przykład
konsultacje adwokat-klient są poufne i nigdy nie są rejestrowane, albo prowadzący
szkolenie mogą nie mieć dostępu do nagrań wideo z przesłuchań podejrzanego.
● Na wypadek gdyby uzyskanie własnego materiału wideo okazało się dla Państwa
trudne, do materiałów szkoleniowych włączyliśmy fragmenty materiału wideo z
konsultacji adwokat-klient oraz z przesłuchań podejrzanego, które były dostępne lub
zostały przez nas nagrane. Chociaż nie jest to rozwiązanie idealne, mogą Państwo
rozważyć wykorzystanie tych fragmentów (po ich przetłumaczeniu na swój język).
Możecie Państwo także sporządzić własne nagranie w oparciu o fakty prawdziwej
sprawy z udziałem (najlepiej) prawdziwych obrońców i śledczych.
● Przed odtworzeniem każdego fragmentu materiału wideo warto rozważyć przekazanie
informacji (np. opisać tło sprawy), by upewnić się, że uczestnicy od razu zorientują się,
co dzieje się w materiale wideo.
5.5. Odgrywanie ról
● Uczestnikom należy przekazać jasne informacje o roli, w którą się wcielą, jak i o celu
każdego ćwiczenia z odgrywaniem ról.
● Informacje zwrotne powinny być przekazywane w następującej kolejności: najpierw
uczestnicy ćwiczenia polegającego na odgrywaniu ról (adwokat, następnie podejrzany
(aktor), po podejrzanym przesłuchujący) dzielą się własnymi doświadczeniami,
następnie inni uczestnicy przekazują informacje zwrotne, na końcu wypowiadają się
prowadzący szkolenie.
● Należy pokrótce wyjaśnić uczestnikom zasady dzielenia się informacjami zwrotnymi i
ich przyjmowania (patrz punkt 6.5 poniżej).
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5.6. Informacje zwrotne
Prowadzący szkolenie jak i uczestnicy będą przekazywać informacje zwrotne na różnych
etapach szkolenia NETPRALAT. Prosząc o informację zwrotną na temat ćwiczeń
polegających na odgrywaniu ról, istotne znaczenie ma zachowanie kolejności przekazywania
informacji zwrotnych: najpierw osoby odgrywające poszczególne role, a następnie widownia.
Prowadzący szkolenie powinni przekazać swoje informacje zwrotne po ich przekazaniu przez
wszystkich uczestników.
Ważne jest, by sprecyzować zasady przekazywania informacji zwrotnych – można to zrobić
podczas pierwszej sesji albo przed przystąpieniem do pierwszego ćwiczenia praktycznego,
nawet jeśli Państwa zdaniem uczestnicy powinni znać te zasady. Pełne szacunku
przypomnienie znaczenia informacji zwrotnych pomaga budować większe zaufanie.
Podstawowe kanony przekazywania informacji zwrotnych obejmują m.in. następujące zasady:
● Konkretne i rzeczowe uwagi: należy przekazywać uwagi dotyczące konkretnego
zachowania, podawać przykłady i starać się unikać uogólnień czy komentarzy ad
personam.
● Wspieranie zamiast osądzania czy dogmatycznej oceny (także na poziomie
komunikacji niewerbalnej).
● Uwagi zarówno pozytywne, jak i negatywne: krytyczna informacja zwrotna wyrażona
w sposób pozytywny może sprzyjać osobistemu lub zawodowemu rozwojowi.
● Komentarze należy przekazywać tylko na temat tych aspektów, które dana osoba może
zmienić.
● Zwięzłe i precyzyjne uwagi: należy ograniczyć zakres informacji zwrotnej stosownie
do tego, co dana osoba może jednorazowo przyjąć (zazwyczaj dwa lub trzy główne
punkty).
● Komentarz bezpośredni: nie należy przepraszać, umniejszać swoich (krytycznych)
informacji zwrotnych ani ubierać je w piękne frazesy.
● W razie potrzeby można zwrócić się do adresata uwag lub pozostałych uczestników z
zapytaniem o ich przemyślenia dotyczące przekazanej informacji zwrotnej, można
także zaproponować wspólną burzę mózgów na temat lepszych lub alternatywnych
sposobów działania w danej sytuacji.

6. Ocena
Ocena jest ważnym elementem szkolenia NETPRALAT, zwłaszcza jeżeli szkolenie zostało
zorganizowane po raz pierwszy w Państwa jurysdykcji. Ocena może pomóc w dostosowaniu
programu do konkretnych potrzeb szkoleniowych, lecz także wskazaniu lokalnym izbom
zawodowym oraz innym instytucjom szkoleniowym (finansującym), że jest ono uznawane za
przydatne i niezbędne przez adwokatów uczestniczących w programie.
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W ramach szkolenia NETPRALAT zdecydowaliśmy się na bezpośrednią ocenę szkolenia,
łącząc jednostronicowy pisemny kwestionariusz do wypełnienia przez uczestników szkolenia
z oceną w ramach grup fokusowych z udziałem uczestników i trenerów. Staraliśmy się, aby
pytania były merytorycznie istotne, a jednocześnie nie spowodowały spadku chęci
uczestników do przekazania informacji zwrotnych.
Formalnej ocenie szkolenia powinna towarzyszyć nieustanna nieformalna ocena w postaci
ciągłego dialogu pomiędzy twórcami szkolenia, prowadzącymi szkolenie, uczestnikami
szkolenia i wszelkimi innymi zaangażowanymi stronami (np. przedstawicielami izby
adwokackiej czy organów finansujących) mająca na celu dostosowanie programu szkolenia do
lokalnych potrzeb oraz poprawy jego jakości. Można pomyśleć o stworzeniu grupy
zainteresowanych stron w celu zasięgania ich opinii na temat programu szkolenia, jego
organizacji i formy, a także w celu zaproszenia ich do uczestnictwa w nieformalnej ocenie.
Korzystne mogłoby być także umożliwienie obserwacji i nieformalnej oceny szkolenia osobie,
która nie była bliżej zaangażowana w jego stworzenie.

6.1. Kwestionariusz oceny
Kwestionariusz powinien być jak najkrótszy, by nie zniechęcać respondentów do udzielania
merytorycznych odpowiedzi.
Opracowaliśmy szereg „standardowych” pytań do kwestionariuszy oceny szkolenia, które
mogą być ujęte w kwestionariuszu niezależnie od jurysdykcji. Można dodać inne pytania, w
zależności od specyfiki danego programu szkoleniowego lub wymagań stawianych przez
organizatorów/organizacje finansujące szkolenie.
Wzór kwestionariusza stosowanego na potrzeby szkolenia NETPRALAT znajduje się w
Załączniku 7.
6.2. Ocena – grupy fokusowe /rozmowy ewaluacyjne
Grupy fokusowe/rozmowy ewaluacyjne umożliwiają pozyskanie bardziej dogłębnej i
użytecznej informacji niż wypełnianie długich (pisemnych) formularzy oceny szkolenia.
Optymalnie zogniskowane wywiady grupowe powinny być prowadzone zarówno z
uczestnikami szkolenia, jak i prowadzącymi szkolenie. Jeśli przeprowadzenie zogniskowanego
wywiadu grupowego z prowadzącymi szkolenie nie jest możliwe, można również
przeprowadzić indywidualne wywiady ewaluacyjne.
Ogólne wskazówki dotyczące zogniskowanych wywiadów grupowych:
● Prowadzenie grupy fokusowej warto powierzyć „osobie z zewnątrz” (komuś, kto nie
prowadził szkolenia). Najlepiej, aby była to osoba znająca w wystarczającym stopniu
program szkolenia. Byłoby także z korzyścią, gdyby osoba ta mogła obserwować
przynajmniej niektóre części szkolenia.
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● Prowadzący szkolenie nie powinni być obecni podczas rozmów w grupach fokusowych
z udziałem uczestników szkolenia.
● Warto wyraźnie podkreślić, że cenicie Państwo wkład członków grup fokusowych zarówno pozytywny jak i negatywny - w dalsze doskonalenie szkolenia NETPRALAT.
Należy wyjaśnić, że krótkie podsumowanie głównych zagadnień grupy fokusowej
zostanie przesłane jej członkom, dzięki czemu będą mieli okazję do skorygowania
niejasnych kwestii lub dodania elementów w późniejszym terminie. Należy wyraźnie
zaznaczyć, że ich nazwiska nie pojawią się w podsumowaniu.
● Ocena rozpoczyna się od bardzo otwartego pytania (np. „Jak Pani/Pana zdaniem
przebiegało to szkolenie?”).
● Warto przygotować wcześniej 3-4 główne pytania. Pytania powinny być otwarte i o
szeroki zasięgu (propozycje podane są poniżej).
● Można także, wedle uznania, przygotować zawczasu bardziej precyzyjne pytania
szczegółowe. Można je zadać, jeśli uczestnicy sami nie poruszą danych zagadnień.
Należy podjąć temat poruszony przez uczestników (jeśli jest istotny) i zadawać pytania
uzupełniające, które także powinny być otwarte.
● Pomiędzy ostatnią sesją szkolenia a sesją ewaluacyjną powinna być przerwa, którą
należy wykorzystać na rozdanie kwestionariuszy.
● Osoba trzecia powinna przygotować notatki i krótkie streszczenia każdej sesji (można
rozważyć nagrywanie ścieżki audio).
Przykłady pytań do zadania grupie fokusowej (nie dłużej niż 30 minut)
-

„Jak Pani/Pana zdaniem przebiegało szkolenie NETPRALAT?”

-

„Które elementy szkolenia były najbardziej przydatne? Które najmniej?”

-

„Co Pani/Pan myśli o prowadzących szkolenie?”

-

„Gdyby to szkolenie miało zostać powtórzone w przyszłości, co by Pani w nim
zmieniła/Pan w nim zmienił?”

Powyższe lub podobne pytania powinny dotyczyć:
-

zawartości merytorycznej szkolenia,

-

struktury/organizacji szkolenia,

-

formuły szkolenia.
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Załącznik 1. Rola adwokata
dochodzeniowo-śledczego

na

etapie

postępowania

Załącznik zawiera informacje o założeniach dotyczących roli adwokata na etapie zatrzymania
podejrzanego w postępowaniu karnym, stanowiące podstawę szkolenia NETPRALAT.
Informacje te są przeznaczone dla prowadzących przyszłe szkolenia NETPRALAT.
Treść ta może być częściowo wykorzystana w przygotowaniach do sesji nr 1 szkolenia.
NIE jest ona przeznaczona do rozdania uczestnikom szkolenia w formie materiałów
szkoleniowych.
1.

ROLA

ADWOKATA
POJĘCIA OGÓLNE

NA

ETAPIE

POSTĘPOWANIA

DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZEGO:

Na etapie zatrzymania podejrzanego przez policję (jak i generalnie w postępowaniu karnym),
główną rolą adwokata jest zapewnienie ochrony, porady i obrony klientowi (podejrzanemu w
postępowaniu karnym)3.
Dobro klienta ma nadrzędne znaczenie dla adwokata. W związku z tym od adwokata nie
powinno się wymagać żadnego działania, które zagraża interesowi klienta (na przykład,
ujawnienia poufnych informacji przekazanych adwokatowi przez klienta). Dobro klienta
powinno być definiowane z uwzględnieniem, w miarę możliwości, perspektywy i życzeń
klienta4. W związku z powyższym, obowiązkiem adwokata jest znajomość stosunku klienta do
sprawy i jej pożądanego rezultatu. Prawnicy muszą także starać się informować klientów w jak
najszerszym zakresie o możliwościach i konsekwencjach wyborów procesowych, aby
umożliwić im dokonanie świadomego wyboru.
Rola adwokata na etapie postępowania dochodzeniowo-śledczego nie ogranicza się wyłącznie
do zadań ściśle „prawniczych”, czyli informowania i doradzania klientom w zakresie prawa
oraz nadzorowania, czy procedury są realizowane. Adwokat zapewnia klientowi wsparcie
psychiczne i społeczne, na przykład poprzez okazywanie mu empatii, udzielanie
szczegółowych informacji lub, w razie potrzeby, odbywanie dodatkowych wizyt,
monitorowanie zagrożeń dla zdrowia lub potrzeb medycznych oraz, w stosownych
przypadkach, rozwiązywanie innych problemów klienta (np. informowanie rodziny).

3

Wynika to m.in. z dokumentu pt. „Podstawowe Zasady Narodów Zjednoczonych Dotyczące Roli Adwokatów”
przyjętego w Hawanie, w którym stwierdza się, że zadaniem adwokata jest “doradzanie klientom zakresie ich
praw i obowiązków oraz sposobu działania systemu prawnego w zakresie, w jakim ma to znaczenie dla ich praw
i obowiązków” oraz „pomoc klientom w każdy właściwy sposób oraz podejmowanie działań prawnych w celu
ochrony ich interesów” (patrz pkt. 13 lit. (a) i (b)).
4
Mogą one nie zostać uwzględnione jedynie w przypadku klientów, którzy są w sposób oczywisty niezdolni do
podejmowania racjonalnych decyzji procesowych, co potwierdza np. ocena biegłego, np. klienci z poważnymi
chorobami psychicznymi lub małe dzieci.
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W stosunkach z organami, prawnicy powinni zachować zawodowy profesjonalizm w każdej
sytuacji. Kontakty adwokata z organami powinny być podporządkowane nadrzędnemu celowi
zawodowemu, czyli obronie interesów klienta. Pomimo, iż cele zawodowe adwokatów i
organów mogą być rozbieżne, prawnicy nie powinni prowokować ani angażować się w
konflikty personalne z funkcjonariuszami policji. Zdecydowanie odradza się stosowanie taktyk
o charakterze manipulacyjnym lub oszukańczym. Budowanie skutecznej relacji roboczych z
policją w większym stopniu sprzyja skutecznej obronie interesów klienta w dłuższej
perspektywie. Nie oznacza to jednak, że adwokat nie powinien reagować asertywnie na
jakiekolwiek niezgodne z prawem, nieetyczne lub nieprofesjonalne postępowanie.

2.

WAŻNE ELEMENTY, KTÓRE POWINNY BYĆ UWZGLĘDNIONE /PRZEKAZANE W TRAKCIE
SZKOLENIA

1.

Rolą adwokata jest nie tylko udzielanie porady i egzekwowanie przepisów, lecz także
zapewnienie wsparcia psychicznego

Prawnicy powinni starać się pomagać swoim klientom widząc w nich człowieka, a nie tylko
„ciekawą sprawę”, co obejmuje także ochronę klientów przed traktowaniem w sposób, który
nie jest sprawiedliwy z „czysto ludzkiego” punktu widzenia lub powoduje cierpienie klienta, a
nie tylko przed traktowaniem w sposób oczywisty niezgodnym z prawem. Jednym z
przykładów jest stosowanie taktyk wywierania presji podczas przesłuchania, które mogą nie
być zakazane przepisami prawa, a które są jednakowoż niesprawiedliwe lub wpływają
negatywnie na klienta.
2.

Znaczenie pozyskania szczegółowych informacji

Istotne znaczenie ma pozyskanie przez adwokata informacji związanych ze sprawą oraz
informacje o kliencie (np. potencjalna podatność na pokrzywdzenie, poprzednia karalność)
jeszcze przed pierwszą konsultacją adwokat-klient. Adwokatów należy zachęcać do prób
pozyskania tych informacji także w państwach, w których nie zapewniono prawa dostępu do
takich informacji. W tych państwach nie wszyscy praktykujący prawnicy mogą zdawać sobie
sprawę ze znaczenia tych informacji, więc być może trzeba przeznaczyć czas podczas
szkolenia (np. pierwszą sesję) na omówienie tej kwestii.
Prawnicy powinni dysponować umiejętnościami komunikacji umożliwiającymi im
pozyskiwanie (szczegółowych) informacji zarówno od klientów, jak i od policji. Śledczy mogą
być przeszkoleni, by ujawniać jak najmniej informacji, jeśli adwokat nie zwraca się o ich
udzielenie. Podejrzani mogą mieć powody nieujawniania informacji adwokatowi, takie jak
obawa przed ewentualnym wstydem wywołanym przyznaniem się (np. do niezrozumienia,
braku umiejętności czytania, uprzedniej karalności itp.).
3.

Znaczenie umiejętności dokonania oceny odmiennej od oceny organów

Ma to związek z kwestią omówioną powyżej - na etapie postępowania dochodzeniowośledczego nie zawsze jest oczywiste, czy prawa i potrzeby klienta zostały odpowiednio
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rozpoznane i uwzględnione. Organy dochodzeniowo-śledcze mogą nie zawsze precyzyjnie
rozpoznać istnienie potencjalnych problemów. W związku z tym prawnicy nie powinni polegać
na aktach policyjnych / ocenie policji, lecz zawsze dokonywać własnej oceny, np.:
● kwestii podatności klienta na pokrzywdzenie czy szczególnych potrzeb klienta,
● zdolności klienta do rozumienia i mówienia w języku postępowania/potrzebę
zapewnienia tłumaczenia,
● rozumienie praw przysługujących klientowi,
● przestrzeganie praw klienta podczas zatrzymania w areszcie policyjnym oraz
stosowanie procedur.

4.

Rola adwokata podczas przesłuchania podejrzanego

Prawnicy powinni mieć świadomość znaczenia uczestnictwa w przesłuchaniach, nawet w
sprawach pozornie błahych (np. wsparcie emocjonalne oraz zapewnienie, że przesłuchanie
odbywa się bez naruszenia procedur, a odpowiedzi klienta zostaną odpowiednio
zaprotokołowane). To klient, a nie adwokat, powinien decydować o tym, czy adwokat
uczestniczy w przesłuchaniu.
Może istnieć potrzeba złożenia przez adwokata szeregu oświadczeń przed rozpoczęciem
przesłuchania, np. na temat zdolności klienta do bycia przesłuchiwanym, dostępu do opieki
medycznej (jeśli to konieczne, przed przesłuchaniem), warunków i ustaleń w zakresie samego
przesłuchania itp.
Prawnicy nie powinni napotykać ograniczeń w zgodnym z prawem wykonywaniu swoich
zadań w trakcie przesłuchania, w tym w podejmowaniu interwencji i wnioskowaniu o
przerwanie przesłuchania. W państwach, w których (nieograniczone) wykonywanie tych zadań
nie jest możliwe ze względu na ograniczające je przepisy, należy zachęcać adwokatów do
poszukiwania szerszych możliwości udziału w przesłuchaniu niż przewidziano w przepisach.
Poniżej podajemy przykładowe zadania adwokata podczas przesłuchania:
● Przekazywanie informacji i doradzanie klientowi
- w tym możliwość wnioskowania o przerwę zarówno przez adwokata, jak i klienta
- doradzanie klientowi, że może w każdej chwili skorzystać z prawa odmowy
wyjaśnień
● Ochrona i wspieranie klienta
- ochrona przed naciskami/przymusem
- wsparcie emocjonalne podczas przesłuchania
● Pomoc klientowi w celu przedstawienia relacji zdarzeń
- podejmowanie działań – wyjaśnianie pytań
- podejmowanie działań – wyjaśnianie odpowiedzi klienta
- przedstawianie dodatkowych informacji w imieniu klienta
● Kwestionowanie postępowania funkcjonariuszy policji
- niedozwolone naciski
- niewłaściwe pytania i oświadczenia
- kwestionowanie pisemnego protokołu z przesłuchania
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● Sporządzanie notatek podczas przesłuchania /własne sprawozdania z przesłuchania
● Oświadczenia (niezwłocznie)

Po przesłuchaniu
Może istnieć potrzeba złożenia oświadczeń przez adwokata po przesłuchaniu dotyczących np.
umożliwienia adwokatowi lub podejrzanemu dostępu do dowodów na piśmie /innych rodzajów
dowodów lub przeprowadzenia dodatkowych czynności dochodzeniowo-śledczych.
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Załącznik 2. Przykładowe scenariusze ćwiczeń z odgrywaniem ról
W załączniku przedstawiamy przykładowe scenariusze ćwiczeń z odgrywaniem ról, które
zostały wykorzystane podczas pilotażowych szkoleń NETPRALAT. Przedstawione poniżej
scenariusze są bardziej szczegółowe niż te wykorzystane dotychczas w pilotażowych
szkoleniach NETPRALAT, by umożliwić prowadzącym przyszłe szkolenia NETPRALAT
przekazanie optymalnych instrukcji uczestnikom odgrywającym poszczególne role. Ważne
jest, by scenariusze wykorzystane podczas szkolenia NETPRALAT były jak najbardziej
autentyczne. W związku z tym osoby prowadzące szkolenia NETPRALAT w przyszłości
powinny dostosować proponowane scenariusze do krajowych systemów prawnych i praktyki.

SCENARIUSZ NR 1
a. Instrukcje dla obrońcy Twoją klientką jest młoda kobieta – Anna Kowalska. Niedawno urodziła syna, Michała, i nadal
(wyłącznie) karmi go piersią.
Informacje, które otrzymałeś/-łaś od funkcjonariusza Policji dotyczące klientki to:
„zatrzymanie w związku z podejrzeniem paserstwa”. Funkcjonariusz Policji informuje Cię, że
planowane jest przedstawienie Annie Kowalskiej zarzutu popełnienia przestępstwa oraz jej
przesłuchanie w charakterze podejrzanej.
Podczas konsultacji Anna Kowalska przekazuje Ci następujące informacje:
Została zatrzymana wraz ze swoim partnerem, Janem Nowakiem, który jest również ojcem jej
syna, w związku z serią napadów i kradzieży. Do zatrzymania Anny Kowalskiej doszło
bezpośrednio po przeszukaniu w ich wspólnym mieszkaniu i w związku z podejrzeniem, że
znajdują tam się przedmioty pochodzące z kradzieży (której rzekomo dopuścić miał się jej
partner). Nic jej o tym nie wiadomo. Dostała większość markowych ubrań (Burberry itp.) oraz
butów w prezencie dla syna od swojej matki i ciotki. Zawiesiła je w garderobie; ubrania były
posegregowane według rozmiarów; znajdowały się oryginalnych, foliowych opakowaniach i
miały przymocowane metki z ceną. Anna Kowalska chciała, aby ubrania pozostały
nierozpakowane w oryginalnych opakowaniach, dopóki jej syn nie podrośnie na tyle, aż będzie
mógł je używać. Również Jan Nowak podarował jej markowe ubrania dla syna, ponieważ
wiedział, że Anna Nowak gustuje w takich ubraniach. Anna Nowak nigdy nie zastanawiała się
ani nad tym, skąd Jan Nowak miał pieniądze na zakup ubrań, ani też dlaczego nie znał rozmiaru
ubrań syna. Kiedy zapytałeś/-łaś klientkę, co chciałaby powiedzieć w trakcie przesłuchania na
Policji, nie udzieliła prostej odpowiedzi, ale było dla Ciebie jasne, że klientka jest
zdezorientowana i przestraszona. Klientka powiedziała również, że chce wrócić do domu, aby
jak najszybciej nakarmić swoje dziecko. Nie miała możliwości nakarmić syna przez 12 godzin,
odczuwa w związku z tym dolegliwości fizjologiczne – musi odciągnąć mleko (o czym nie
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miała okazji powiedzieć policjantom), bardzo boi się, że jej syn jest teraz bardzo głodny.
Uwaga :
W krajowym porządku prawnym, sprawca przestępstwa paserstwa nie musi mieć świadomości,
z jakiego konkretnie czynu zabronionego dana rzecz pochodzi i innych szczegółowych
okoliczności popełnienia czynu takich jak np. miejsce i czas jego popełnienia.
Nie jest jeszcze jasne, czy poszukiwane ubrania znalezione w domu Anny Kowalskiej
pochodzą z okradzionych sklepów, ale nie jest to trudne do ustalenia; prawdopodobnym jest,
że organy ścigania już posiadają te informacje.
Zdecyduj, jakiej porady udzielić klientce i poinformuj ją o tym
Zwróć uwagę na poniższe kwestie:


obrońca może brać udział w czynnościach procesowych i składać oświadczenia co do
ich przebiegu;



organ prowadzący przesłuchanie (np. funkcjonariusz policji) może próbować wpływać
na czynności zawodowe obrońcy sugerując, że obrońca utrudnia przesłuchanie i
przywołując przepisy prawa krajowego penalizujące zachowanie polegające na
utrudnianiu postępowania karnego; w takiej sytuacji obrońca powinien skorzystać z
uprawnienia złożenia oświadczenia do protokołu, wskazując, że zachowanie
funkcjonariusza utrudnia czynności i jego postępowanie również może być traktowane
jako przekroczenie uprawnień w świetle art. 231 kk.



nie wolno zadawać pytań sugerujących osobie przesłuchiwanej treść odpowiedzi;
niedopuszczalne jest wpływanie na wypowiedzi osoby przesłuchiwanej za pomocą
przymusu lub groźby bezprawnej; wyjaśnienia, zeznania lub oświadczenia złożone w
warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi (lub uzyskane za pomocą przymusu
lub groźby bezprawnej) nie mogą stanowić dowodu w postępowaniu karnym;



zgodnie z prawem krajowym podejrzany nie powinien zostać przesłuchany bez udziału
obrońcy, jeśli zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego stan zdrowia psychicznego
pozwala na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz
rozsądny (np. zachodzi wątpliwość, czy rozumie zadawane pytania). Niezależnie od
powyższego, jeśli istnieją wątpliwości, czy podejrzany jest zdolny do brania udziału w
czynnościach postępowania, w tym w przesłuchaniu, konieczne jest zasięgnięcie opinii
biegłego i wydanie opinii w tym przedmiocie.

b. Instrukcje dla klienta Jesteś młodą kobietą, Anną Kowalską. Niedawno urodziłaś syna, Michała, i nadal (wyłącznie)
karmisz go piersią.
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Zostałaś zatrzymana wraz ze swoim partnerem, Janem Kowalskim, który jest również ojcem
twojego syna, w związku z serią napadów i kradzieży. Zostałaś zatrzymana bezpośrednio po
przeszukaniu w waszym wspólnym mieszkaniu i w związku z podejrzeniem, że znajdują tam
się przedmioty pochodzące z kradzieży (której rzekomo dopuścić miał się twój partner). Nic
Ci o tym nie wiadomo. Dostałaś większość markowych ubrań (Burberry, Dior itp.) oraz butów
w prezencie dla syna od swojej matki i ciotki. Zawiesiłaś je w garderobie; ubrania były
posegregowane według rozmiarów; znajdowały się oryginalnych, foliowych opakowaniach i
miały przymocowane metki z ceną. Chciałaś, aby ubrania pozostały nierozpakowane w
oryginalnych opakowaniach, dopóki twój syn nie podrośnie na tyle, aż będzie mógł je używać.
Zdarzało się, że Jan Nowak również dawał Ci w prezencie markowe ubrania dla syna,
ponieważ wiedział, że gustujesz w takich ubraniach. Nigdy nie zastanawiałaś się ani nad tym,
skąd Jan Nowak miał pieniądze na zakup ubrań, ani też dlaczego nie znał rozmiaru ubrań syna.
Podczas rozmowy z obrońcą mówisz, że nie wiesz, co robić, boisz się tej sytuacji. Odczuwasz
dolegliwości fizjologiczne – musisz odciągnąć mleko, ponieważ nie mogłaś nakarmić swojego
syna przez 12 godzin (nie miałaś jeszcze okazji powiedzieć o tym policjantom). Bardzo boisz
się, że twoje dziecko jest teraz bardzo głodne. Po prostu chcesz wrócić do domu, by móc jak
najszybciej nakarmić swoje dziecko.
Przed przesłuchaniem Do pomieszczenia wchodzi policjant, żeby cię przesłuchać. Jesteś bardzo przestraszona i
milczysz.
[Obrońca powinien zwrócić uwagę funkcjonariuszowi policji na to, że karmisz piersią i masz
dolegliwości fizjologiczne – musisz odciągnąć mleko oraz że twoje dziecko nie było karmione
przez 12 godzin.]
Milczysz i nie wypowiadasz się, o ile nie zostaniesz o to poproszona. Jeśli zostaniesz o coś
zapytana, odpowiesz bardzo cicho i zgodzisz się na to, co zostanie Ci zasugerowane.
Podczas przesłuchania Przesłuchanie rozpoczyna się w bardzo suchy, formalistyczny sposób. Funkcjonariusz policji
nie jest wobec Ciebie agresywny, ale też nie jest zbyt empatyczny.
Przesłuchanie rozpoczyna się natychmiast po przedstawieniu zarzutów. Policjant od razu
zadaje Ci pytania dotyczące „sprawy”: pyta o to, czy znasz Jana Nowaka (swojego partnera),
pyta o wasz związek, jak długo jesteście razem, itp.
Jeśli obrońca doradził ci odmowę składania wyjaśnień (scenariusz A) Początkowo milczysz, jedynie patrzysz się na funkcjonariusza policji.
[Funkcjonariusz policji staje się niecierpliwy, w takiej sytuacji obrońca powinien na ogół
interweniować i doradzić Ci, czy odpowiadać na pytania, np. „bez komentarza” lub
„odmawiam odpowiedzi na to pytanie”, lub powinien w oświadczyć: „moja klientka korzysta
ze swojego prawa do odmowy składania wyjaśnień”. Obrońca nie interweniuje po 2-3
pytaniach, więc zaczynasz na nie odpowiadać. ]
Przesłuchanie trwa dalej – jesteś pytana o to, czy i jak często otrzymywałaś prezenty od
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swojego partnera, jakie to były prezenty, czy wiedziałaś coś o kradzieży i napadach, w które
mógł być zamieszany twój partner.
Odpowiadasz zgodnie z instrukcjami obrońcy.
Funkcjonariusz policji następnie opisuje to, co znaleziono w twoim mieszkaniu – były to
markowe damskie ubrania w różnych rozmiarach. Nadal są w oryginalnych, foliowych
opakowaniach i mają metki. Policjant pyta o to, jak ustosunkowałabyś się do stwierdzenia, że
ubrania pochodzą z kradzieży i rozbojów, w które zamieszany jest twój partner.
[W tym miejscu obrońca powinien zainterweniować w celu zakwestionowania pytania – jako
zawierającego tezę / sugerującego odpowiedź]
Funkcjonariusz policji następnie informuje Cię, że w mieszkaniu znaleziono także ubrania i
buty dziecięce, które były posegregowane według rozmiarów; znajdowały się oryginalnych,
foliowych opakowaniach i miały przymocowane metki z ceną. Pyta Cię, czy były to ubrania
dla twojego syna.
Kiedy funkcjonariusz policji wspomina o twoim synu, stajesz się bardzo emocjonalna
(wybuchasz płaczem), próbujesz się opanować, ale nie możesz przestać płakać, nie możesz
mówić.
[W tym miejscu obrońca powinien zawnioskować o przerwę w przesłuchaniu abyś mogła się
uspokoić, alternatywnie sama możesz zapytać policjanta, czy możliwe jest zakończenie
przesłuchania, abyś mogła nakarmić swojego syna.]
Jeśli nie zarządzono przerwy w przesłuchaniu lub go nie zakończono Funkcjonariusz policji kontynuuje zadawanie pytań - oczywiście wykorzystując to jako okazję
do wywarcia na tobie większej presji presji. Sugeruje, że jeśli złożysz wyjaśnienia i odpowiesz
na pytania, będziesz mogła natychmiast iść do domu i nakarmić swoje dziecko. Jeśli będziesz
milczeć i odmawiać odpowiedzi na pytania, „na pewno” będziesz dalej zatrzymana.
[Jeśli obrońca reaguje wystarczająco stanowczo, nadal milczysz. Jeśli nie, zaczniesz ulegać
sugestiom policjanta.]
Następnie funkcjonariusz policji zadaje Ci kolejne pytania, aby ustalić, czy możesz wiedzieć
o tym, że ubrania znalezione w waszym mieszkaniu zostały skradzione. Pyta, czy
zastanawiałaś się kiedyś, skąd pochodzą; czy wiesz, ile kosztują; czy nie zastanawiałaś się
kiedyś, dlaczego wszystkie rozmiary ubrań są różne; itp.
Jesteś zagubiona, po każdym pytaniu spoglądasz na swojego obrońcę. W zależności od tego,
czy czujesz wystarczające wsparcie ze strony obrońcy, albo milczysz, albo zaczynasz
odpowiadać przecząco na większość pytań.
Jeśli obrońca doradził składanie wyjaśnień (scenariusz B) Początkowo nie wypowiadasz się, jedynie patrzysz się na funkcjonariusza policji.
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[Funkcjonariusz policji staje się niecierpliwy, w takiej sytuacji obrońca powinien na ogół
interweniować i zachęcić Cię do udzielania odpowiedzi na pytania. Jeśli obrońca nie zareaguje
po 2-3 pytaniach, zaczynasz odpowiadać „nie wiem”, co wyraźnie denerwuje policjanta. Twój
obrońca powinien interweniować w takiej sytuacji.]
Przesłuchanie trwa dalej – jesteś pytana o to, czy i jak często otrzymywałaś prezenty od
swojego partnera, jakie to były prezenty, czy wiedziałaś coś o kradzieży i napadach, w które
mógł być zamieszany twój partner.
Odpowiadasz na zadane pytania, ale udzielasz niejasne, niejednoznaczne odpowiedzi – często
odpowiadasz „nie wiem”, itp. Atmosfera staje się coraz bardziej napięta. [Obrońca powinien
interweniować w takiej sytuacji.]
Funkcjonariusz policji następnie opisuje, jakie rzeczy zostały znalezione w twoim mieszkaniu
– były to markowe ubrania damskie w różnych rozmiarach. Znajdowały się oryginalnych,
foliowych opakowaniach i miały przymocowane metki z ceną. Policjant pyta Cię o to, jak
ustosunkowałabyś się do stwierdzenia, że ubrania pochodzą z kradzieży i rozbojów, w które
zamieszany jest twój partner.
[W tym miejscu obrońca powinien zainterweniować w celu zakwestionowania pytania – jako
zawierającego tezę / sugerującego odpowiedź.]
Funkcjonariusz policji następnie informuje Cię, że w mieszkaniu znaleziono także ubrania i
buty dziecięce, które były posegregowane według rozmiarów; pyta Cię, czy były to ubrania
dla twojego syna.
Kiedy funkcjonariusz policji wspomina o twoim synu, stajesz się bardzo emocjonalna
(wybuchasz płaczem), próbujesz się opanować, ale nie możesz przestać płakać, nie możesz
mówić.
[W tym miejscu obrońca powinien zawnioskować o przerwę w przesłuchaniu abyś mogła się
uspokoić, alternatywnie sama możesz zapytać policjanta, czy możliwe jest zakończenie
przesłuchania, abyś mogła nakarmić swojego syna]
Jeśli nie ma przerwy w przesłuchaniu Funkcjonariusz policji kontynuuje przesłuchanie, rozmawia z Tobą - oczywiście
wykorzystując rozmowę do wywarcia na Tobie jeszcze większej presji. Zapewnia, że jeśli
będziesz udzielać prawdziwych odpowiedzi zamiast powtarzać „nie wiem”, jeśli będziesz
odpowiadać szczerze, to będziesz mogła natychmiast iść do domu i nakarmić swoje dziecko.
Jeśli będziesz milczeć, „na pewno” będziesz dalej zatrzymana.
[Jeśli obrońca reaguje wystarczająco stanowczo, nadal milczysz. Jeśli nie, powiesz, że
zrozumiałaś i zrobisz wszystko, byleby tylko móc wrócić jak najszybciej do domu.]
Następnie funkcjonariusz policji zadaje Ci kolejne pytania, aby ustalić, czy możesz wiedzieć
o tym, że ubrania znalezione w mieszkaniu zostały skradzione. Pyta, czy zastanawiałaś się
kiedyś, skąd pochodzą; czy wiesz, ile kosztują; czy nie zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego
wszystkie rozmiary ubrań są różne; itp.
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Jesteś zagubiona, znów zaczynasz odpowiadać „nie wiem” lub „nie wiedziałam” i po każdym
pytaniu spoglądasz pytająco na swojego obrońcę. Policjant wywiera na Tobie coraz większą
presję, jeśli obrońca nie zainterweniuje przyznasz, że podejrzewasz, że rzeczy mogły zostać
skradzione.
Uwagi ogólne:
●

Niezależnie od rozwoju sytuacji, pozostań w / wróć do swojej roli;

●

Jeżeli w którymkolwiek momencie obrońca poprosi o poufną konsultację i zmieni
strategię obrony, np. z odmowy składania wyjaśnień do odpowiedzi na pytania, przejdź ze
scenariusza A do scenariusza B (lub odwrotnie);

●

Zgodnie z prawem obrońca może brać udział w całym twoim przesłuchaniu.

c. Instrukcje dla funkcjonariusza policji Podejrzaną jest młoda kobieta, Anna Kowalska. Niedawno urodziła syna, Michała i nadal
(wyłącznie) karmi go piersią.
Została zatrzymana wraz ze swoim partnerem, Janem Nowakiem który jest również ojcem jej
syna, w związku z serią napadów i kradzieży. Do zatrzymania Anny Kowalskiej doszło
bezpośrednio po przeszukaniu w mieszkaniu, w którym mieszka z Janem Nowakiem i synem,
w związku z podejrzeniem, że znajdują się tam przedmioty pochodzące z kradzieży (której
rzekomo dopuścić się miał jej partner). W garderobie znaleziono wiele ubrań dla kobiet i dzieci
(w różnych rozmiarach), znajdujących się w oryginalnych, foliowych opakowaniach, z
przymocowanymi metkami z ceną.
Partner Anny Kowalskiej był wielokrotnie skazywany za kradzieże i rozboje. Masz
wystarczający materiał dowodowy (nagrania z kamer przemysłowych, ślady DNA zgodne z
rejestrami w policyjnej bazie danych), aby powiązać Jana Kowalskiego z serią napadów i
kradzieży w ekskluzywnych butikach (właśnie tych marek, jak ubrania, które ujawniono w
mieszkaniu Anny Kowalskiej). Przyznanie się przez Annę Kowalską do popełnienia
przestępstwa byłoby dla Ciebie „wisienką na torcie” i znacznie ułatwiło dalsze prowadzenie
postępowania.
Nie weryfikowałeś jeszcze, czy ubrania znajdujące się w mieszkaniu Anny Kowalskiej
rzeczywiście pochodzą z butików, w których zgłoszono kradzież. Obecne na miejscu patrole
policji właśnie to ustalają.
Przed przesłuchaniem Wchodzisz do pomieszczenia, gdzie znajduje się Anna Kowalska wraz z obrońcą. Wygląda na
przestraszoną i bardzo cichą.
[W tym momencie obrońca może poinformować cię, że Anna Kowalska karmi piersią i nie
karmiła syna przez 12 godzin, zgłasza dolegliwości fizjologiczne (musi odciągnąć mleko).
Wykazujesz pewne zrozumienie dla tej sytuacji, ale nalegasz na jak najszybsze rozpoczęcie
przesłuchania – czas nagli, musisz jak najsprawniej przeprowadzić czynność].
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[Wyłącznie jeżeli obrońca jest: a) uprzejmy i niekonfrontacyjny; b) proponuje konkretny „plan
działania”, zgadzasz się na zmianę godziny przesłuchania i jego rozpoczęcie za jakiś czas, np.
aby pozwolić obrońcy ustalić, czy ktoś może pomóc Annie Kowalskiej w odciągnięciu mleka
lub przywieźć syna, by mogła go nakarmić]
Jeśli obrońca nie wniósł o zmianę godziny przesłuchania / po ew. umożliwieniu Annie
Kowalskiej nakarmienia syna Rozpoczynasz przesłuchanie w bardzo suchy, formalistyczny sposób. Nie jesteś agresywny,
ale też nie jesteś zbyt empatyczny.
Przesłuchanie rozpoczynasz natychmiast po przedstawieniu zarzutów. Od razu zadajesz
spytania dotyczące „sprawy”: pytasz o to, czy podejrzana zna Jana Nowaka (swojego partnera),
pytasz o ich związek, jak długo są razem, itp.
Podejrzana w ogóle nie reaguje na twoje pytania, jedynie patrzy na ciebie. Jesteś wyraźnie
zniecierpliwiony (możesz nawet zauważyć, że marnujesz tutaj swój czas, podczas gdy masz
inne ważniejsze rzeczy do zrobienia; dopytujesz, czy podejrzana chce odpowiadać na pytania
czy nie, itp.).
[W takiej sytuacji obrońca powinien zainterweniować, aby doradzić podejrzanej ewentualne
odpowiedzi, np. „Bez komentarza” lub „Odmawiam odpowiedzi na pytanie”. Jeśli obrońca
nie interweniuje, kontynuujesz przesłuchanie.]
Przesłuchanie trwa dalej – pytasz Annę Kowalską o to, czy i jak często otrzymywała prezenty
od swojego partnera, jakie to były prezenty, czy wiedziała coś o kradzieży i napadach, w które
mógł być zamieszany jej partner.
[Podejrzana albo milczy, albo odpowiada niejasno i wymijająco (w zależności od podanego
scenariusza). Jeśli podejrzana odpowiada „nie wiem”, stajesz się coraz bardziej niecierpliwy,
a nawet zły, możesz np. zapytać „Czy robi to Pani celowo?” itd.]
Następnie opisujesz, jakie rzeczy zostały znalezione w mieszkaniu – były to markowe ubrania
damskie w różnych rozmiarach. Znajdowały się oryginalnych, foliowych opakowaniach i
miały przymocowane metki z ceną. Pytasz, jak Anna Kowalska ustosunkowałaby się do
stwierdzenia, że ubrania pochodzą z kradzieży i rozbojów, w które zamieszany jest Pani
partner.
[W tym miejscu obrońca powinien zainterweniować w celu zakwestionowania pytania jako
zawierającego tezę / sugerującego odpowiedź.]
Następnie informujesz podejrzaną, że w mieszkaniu ujawniono także dziecięce ubrania i buty,
które były posegregowane według rozmiarów; znajdowały się w oryginalnych, foliowych
opakowaniach i miały przymocowane metki z ceną. Pytasz podejrzaną, czy były to ubrania dla
jej syna.
Kiedy wspominasz o synu podejrzanej, Anna Kowalska staje się bardzo emocjonalna
(wybucha płaczem) i nie może mówić.
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[W takiej sytuacji obrońca powinien zawnioskować o przerwę w przesłuchaniu aby podejrzana
mogła się uspokoić, alternatywnie podejrzana sama pyta Cię, czy możliwe jest zakończenie
przesłuchania, aby mogła nakarmić swojego syna. Ponownie, początkowo jesteś niechętny, ale
zgadzasz się zrobić przerwę, jeśli obrońca jest uprzejmy i wydaje ci się wystarczająco
przekonujący.]
Jeśli nie ma przerwy w przesłuchaniu Dalej rozmawiasz z podejrzaną - znalazłeś jej „słabe punkty” i wykorzystujesz to jako okazję,
aby wywrzeć na niej jeszcze większą presję, sugerujesz np. „Jeśli złoży Pani wyjaśnienia,
będzie Pani mogła natychmiast iść do domu i nakarmić swoje dziecko…” „Jeśli będzie Pani
odmawiać wyjaśnień lub wygłupiać się, będzie Pani dalej zatrzymana”.
[W zależności od zachowania obrońcy podejrzana nadal milczy lub reaguje na Twoje sugestie.]
Następnie zadajesz kolejne pytania, aby ustalić, czy podejrzana mogła wiedzieć o tym, że
ubrania znalezione w mieszkaniu zostały skradzione. Pytasz, czy zastanawiała się kiedyś, skąd
pochodzą; czy wie, ile kosztują; czy nie zastanawiała się kiedyś, dlaczego wszystkie rozmiary
ubrań są różne; Itp.
Podejrzana jest zagubiona i po każdym pytaniu spogląda na swojego obrońcę. W zależności
od proponowanego scenariusza albo milczy, albo zaczyna odpowiadać przecząco na większość
pytań.
Uwagi ogólne:
●

niezależnie od rozwoju sytuacji, pozostań w / wróć do swojej roli;

●
obrońca może brać udział w czynnościach procesowych i składać oświadczenia co do
ich przebiegu;
●
organ prowadzący przesłuchanie (np. funkcjonariusz policji) może próbować wpływać
na czynności zawodowe obrońcy sugerując, że obrońca utrudnia przesłuchanie i przywołując
przepisy prawa krajowego penalizujące zachowanie polegające na utrudnianiu postępowania
karnego; w takiej sytuacji obrońca powinien skorzystać z uprawnienia złożenia oświadczenia
do protokołu, wskazując, że zachowanie funkcjonariusza utrudnia czynności i jego
postępowanie również może być traktowane jako przekroczenie uprawnień w świetle art. 231
kk.
●
nie wolno zadawać pytań sugerujących osobie przesłuchiwanej treść odpowiedzi;
niedopuszczalne jest wpływanie na wypowiedzi osoby przesłuchiwanej za pomocą przymusu
lub groźby bezprawnej; wyjaśnienia, zeznania lub oświadczenia złożone w warunkach
wyłączających swobodę wypowiedzi (lub uzyskane za pomocą przymusu lub groźby
bezprawnej) nie mogą stanowić dowodu w postępowaniu karnym;
●
zgodnie z prawem krajowym podejrzany nie powinien zostać przesłuchany bez udziału
obrońcy, jeśli zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego stan zdrowia psychicznego pozwala
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na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny (np.
zachodzi wątpliwość, czy rozumie zadawane pytania). Niezależnie od powyższego, jeśli
istnieją wątpliwości, czy podejrzany jest zdolny do brania udziału w czynnościach
postępowania, w tym w przesłuchaniu, konieczne jest zasięgnięcie opinii biegłego i wydanie
opinii w tym przedmiocie.
Instrukcje dla osoby prowadzącej szkolenie:
Celem tego ćwiczenia jest:
●
Refleksja nad własną rolą w kontekście przesłuchania podejrzanego:
np. „Czy powinienem wnosić, że przesłuchanie nie powinno się odbyć, ponieważ podejrzany
nie jest zdolny do bycia przesłuchanym?”, „Czy powinienem wnosić o dodatkowe szczegółowe
informacje dotyczące dowodów?”, „Czy jestem odpowiedzialny za dobrostan mojego klienta
podczas przesłuchania?”, „W jakim stopniu jestem odpowiedzialny za zachowanie klienta
podczas przesłuchania?”, („Co zrobić, jeśli zacznie odpowiadać na pytania pomimo porady,
by odmówił składania wyjaśnień?”)
●

Trening pozytywnej komunikacji i umiejętności interwencji wobec policji

●

Rozpoznawanie /test wrażliwości na techniki i taktyki stosowane przez policję

●

Trening umiejętności wymaganych na potrzeby komunikowania się z klientem

Wskazówki dla osób prowadzących szkolenie: Celem tego ćwiczenia nie jest dyskusja na temat
tego, co stanowią i oznaczają poszczególne przepisy prawa oraz jak określają one rolę
obrońcy. W przypadku pojawienia się podczas ćwiczenia pytań dotyczących obowiązujących
przepisów, należy zasugerować ogólne odwołanie się do europejskich przepisów oraz
orzecznictwa w zakresie prawa do sprawiedliwego procesu lub powiedzieć, że prawo w tym
zakresie jest niedookreślone i zapewnia jedynie minimalne gwarancje.

SCENARIUSZ NR 2A
[3 grupy uczestników; 1 prawnik, 1 klient, 1 obserwator i 1 lider dyskusji ]
a.

Instrukcje dla obrońcy -

Funkcjonariusz policji poinformował Cię, że dziś po południu o godzinie 14.00 zatrzymano
Tomasza Skowronka w związku z podejrzeniem posiadania marihuany. Funkcjonariusz policji
powiedział Ci, że do zatrzymania doszło na skutek rutynowej kontroli drogowej samochodu
Tomasza Skowronka. Policjant przeprowadzający kontrolę miał uzasadnione podejrzenie, że
zatrzymany może posiadać środki odurzające i przeprowadził przeszukanie pojazdu. W
wyniku przeszukania ujawniono dwa worki na śmieci, w których zdaniem policji znajdowały
się m.in resztki marihuany, częściowo wymieszanej ze śmieciami, ziemią i liśćmi. Jest godzina
16:30 i właśnie przyjechałeś/-łaś na komisariat policji, aby udzielić porady klientowi.
Twój klient ma 17 lat. Policjanci skontaktowali się z jego matką, aby poinformować ją o
zatrzymaniu syna i poprosili, by przyjechała na komisariat. Matka Tomasza Skowronka
powiedziała policjantom, że nie może się stawić ponieważ musi opiekować się pozostałą trójką
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swoich córek, w wieku 13, 9 i 4 lata.
Twoja rozmowa z klientem (przeprowadzona przed grupą) określi waszą strategię w trakcie
przesłuchania. Powinieneś/-naś interweniować w trakcie przesłuchania, ilekroć uznasz to za
konieczne dla ochrony interesu klienta.
b.

Instrukcja dla Tomasza Skowronka –

Jesteś 17-letnim Romem. Opuściłeś szkołę w wieku 10 lat. Mieszkasz w mieszkaniu
komunalnym ze swoją owdowiałą matką i trzema młodszymi siostrami (w wieku 13, 9 i 4 lat).
Nigdy wcześniej nie byłeś zatrzymany. Twoja matka ma przewlekłą chorobę serca, na którą
bardzo negatywnie wpływa stres i niepokój.
Masz prawo jazdy. Tego popołudnia, kiedy zostałeś zatrzymany do kontroli drogowej,
jeździłeś swoim Fordem Fiesta, rocznik 2011 po północnej części miasta. Twój samochód był
sprawny, posiadałeś wymagane dokumenty i ubezpieczenie OC. Kiedy zatrzymano Cię do
kontroli, policjant zajrzał do wnętrza samochodu. Opuściłeś szybę, a policjant zapytał cię,
dokąd jedziesz. Odpowiedziałeś, że jedziesz do domu, aby zobaczyć się z matką. Jesteś
przekonany, że w trakcie tej rozmowy policjant spostrzegł, że jesteś Romem i dlatego
postanowił przeszukać twój samochód.
Po tym, jak powiedziałeś policjantowi, że jedziesz do domu, aby zobaczyć się z matką,
policjant zapytał się o rzeczy leżące na tylnej kanapie. Odpowiedziałeś, że wieziesz tam
jedynie worki ze śmieciami. Policjant powiedział ci, że chce zobaczyć te worki, powołał się na
jakieś przepisy, ale nie słyszałeś go dobrze i nie zrozumiałeś co mówił. Policjant zajrzał do
jednego z worków na śmieci i obejrzał zawartość. Powiedział, że w środku znajduje się
marihuana i zapytał co z nią robisz. Powiedziałeś policjantowi, że nie masz pojęcia co jest w
tych workach, znajomy poprosił Cię, abyś je wyrzucił po drodze do domu.
Prawda jest taka, że nie wiedziałeś, co było w workach. Twój przyjaciel, Adam Ząb, poprosił
cię, abyś mu wyświadczył przysługę, a on da ci 200 złotych. Wystarczyło pozbyć się
zawartości kilku worków na śmieci. Nie powiedział ci, co w nich jest, ale chciał, abyś pozbył
się ich zawartości bez zwracania na to uwagi. Nie zaglądałeś do worków. Właśnie odebrałeś
je od Adama i jesteś do domu. Masz jeszcze cztery inne podobne worki ukryte w mieszkaniu
matki, które odebrałeś od Adama dwa tygodnie temu, ale nadal ich nie wyrzuciłeś.
Obawiasz się, że policja będzie chciała przeszukać mieszkanie i bardzo martwisz się o swoją
matkę i jej stan zdrowia, jeśli dojdzie do przeszukania. Wiesz, że została poinformowana o
twoim zatrzymaniu i już teraz bardzo martwisz się, że może to bardzo przeżywać. Czujesz się
fatalnie będąc zatrzymanym, nie możesz pójść tam gdzie chcesz. Nie chcesz podawać
policjantom imienia twojego przyjaciela, ale jesteś gotów złożyć zeznania, jeśli sprawi to, że
będziesz szybciej zwolniony.
Twoje zachowanie w trakcie przesłuchania zostanie ustalone podczas konsultacji
przeprowadzonych z grupą.
Nadal bardzo martwisz się o swoją matkę i po prostu chcesz jak najszybciej wrócić do domu.
c. Instrukcje dla policjanta Podejrzany, Tomasz Skowronek, został aresztowany dziś po południu o 14.00 w związku z
podejrzeniem posiadania marihuany. Przeszukanie samochodu podejrzanego zostało
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przeprowadzone przez patrol drogówki. Tomasz Skowronek został zatrzymany do rutynowej
kontroli drogowej, wydawał się bardzo zdenerwowany, pomimo posiadania wszystkich
ważnych dokumentów (prawo jazdy, ubezpieczenie OC, itd). Policjant z drogówki zobaczył
czarne worki na śmieci na tylnym siedzeniu samochodu i uznał, że zachodzi uzasadnione
podejrzenie, że Tomasz Skowronek może posiadać narkotyki, więc przeprowadził
przeszukanie. Podczas przeszukania policjant znalazł w dwóch workach na śmieci coś, co
wydaje się być marihuaną, częściowo zmieszaną z ziemią i liśćmi oraz śmieciami.
Podejrzany jest 17-letnim Romem, który mieszka w mieszkaniu komunalnym ze swoją
owdowiałą matką i trzema młodszymi siostrami. Jego matka została wezwana na komisariat,
ale nie mogła się stawić, ponieważ musi opiekować się pozostałymi dziećmi.
Tomasz Skowronek konsultował się ze swoim prawnikiem przez około 20 minut przed
przesłuchaniem.
Jest godzina siedemnasta i masz zamiar przedstawić Tomaszowi Skowronkowi zarzut i
przesłuchać go w charakterze podejrzanego udziałem obrońcy.
Na początku przesłuchania, po przedstawieniu zarzutu, powinieneś spróbować nawiązać
kontakt z Tomaszem Skowronkiem - zadać mu kilka pytań na temat jego życia, sytuacji
rodzinnej itp. Następnie powinieneś zapytać go o kontrolę drogową. Powinieneś spytać go o
worki na śmieci na tylnym siedzeniu samochodu - czy Tomasz Skowronek był świadomy ich
zawartości, co planował zrobić z zawartością, skąd je wziął, dokąd jechał, itp. Powinieneś
uzyskać wyjaśnienia Tomasza Skowronka, jednocześnie przypominając mu o niepokoju i
stresie, jaki cała sytuacja może wywołać u jego matki. Powinieneś poinformować go, że policja
przeszuka jego miejsce zamieszkania dziś po południu. Możesz zasugerować na przykład
„Panie Tomaszu, pańska mama musi się teraz martwić o Pana. Czy ona wie, że jest Pan
zamieszany w posiadanie narkotyków?” Powinieneś również zadawać powtarzające się
pytania, jeśli nie jesteś zadowolony z już udzielonych odpowiedzi.
Jeśli Tomasz Skowronek będzie wielokrotnie odmawiać odpowiedzi na pytania, możesz
zasugerować mu, że lepiej, by odpowiadał na pytania, jeśli chce się jak najszybciej wrócić do
domu.
Jeśli obrońca będzie kwestionował którąkolwiek z twoich taktyk, powinieneś ustąpić i
wyjaśnić obrońcy, że twoim obowiązkiem jest przeprowadzenie przesłuchania, że masz prawo
zapytać Tomasza Skowronka o okoliczności popełnienia przestępstwa, które zostało mu
zarzucone; że posiadanie narkotyków jest poważnym przestępstwem i podchodzisz do tego
bardzo poważnie, itp. Możesz uwzględnić niektóre wnioski obrońcy, ale w żadnym wypadku
nie powinieneś akceptować ich wszystkich.
Jeśli obrońca będzie kwestionować legalność przeszukania samochodu podejrzanego zapewnij
go, że przeprowadzający kontrolę policjant był uprawniony do przeszukania pojazdu na
podstawie obowiązujących przepisów, mając uzasadnione podejrzenie, że podejrzany mógł
posiadać niedozwolone substancje. Podejrzenie to wzbudziły worki na śmieci na tylnym
siedzeniu samochodu oraz widoczne zdenerwowanie podejrzanego w trakcie kontroli. Jeśli
obrońca nadal kwestionować będzie legalność przeszukania, powinieneś mu powiedzieć, że
może złożyć zażalenie na przeszukanie, ale jesteś przekonany, że przeszukanie było zgodne z
prawem i zostało przeprowadzone w prawidłowy sposób.
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SCENARIUSZ NR 2B
a.

Instrukcje dla obrońcy –

Twoim klientem jest 21-letni mężczyzna Bartosz Nowak. Został zatrzymany w związku z
podejrzeniem popełnienia przestępstwa zgwałcenia.
Otrzymałeś/-łaś telefon od Komendanta Policji w małym, wiejskim miasteczku. Poinformował
Cię, że Bartosz Nowak zażądał rozmowy z Tobą jako swoim obrońcą. Nie znasz tego
miasteczka, nigdy nie byłeś/-łaś na tamtejszej komendzie policji, nie znasz również
zatrzymanego. Miasteczko, do którego masz się udać jest małe, mieszka tam około 5000 osób.
Znajduje się tam tylko jedna szkoła średnia i ma się tam wrażenie, że wszyscy znają
wszystkich.
Po przybyciu na komendę policjant prowadzący postępowanie poinformował cię, że Twojemu
klientowi planowane jest przedstawienie poważnego zarzutu – przestępstwa zgwałcenia, a
pokrzywdzona, Anna Malinowska (lat 20), twierdzi, że gwałt miał miejsce na imprezie w
poprzednią, sobotnią noc. Jest godzina 16.30 w sobotę. Policjant informuje Cię, że
przesłuchanie poprzedzi przedstawienie zarzutu popełnienia przestępstwa. Zapytałeś/-łaś go,
czy pokrzywdzonej udzielono pomocy przewidzianej dla ofiar przestępstw na tle seksualnym,
ale policjant odmówił udzielenia Ci tych informacji. Zapytałeś/łaś, czy będziesz mógł/-ła
zapoznać się z aktami sprawy i zgromadzonym materiałem dowodowym, ale policjant
odpowiedział zachowawczo: „nie udostępniamy akt sprawy na tak wczesnym etapie
postępowania”.
Zostałeś/-łaś przyprowadzony/-na na spotkanie z klientem. Odbyłeś/-łaś z nim
dwudziestominutową konsultację. Chciałbyś/-łabyś odbyć dłuższą rozmowę, ponieważ wydaje
się dość rozemocjonowany i niespokojny i trudno jest Ci ocenić, jak zachowa się pod presją w
trakcie przesłuchania. Kiedy wszedłeś do pokoju aby porozmawiać z Klientem, siedział on z
głową schowaną w dłoniach. Rozmawiałeś/-łaś z nim i próbowałeś/-łaś go uspokoić,
zapewniłeś/-łaś go, że przyszedłeś/laś mu pomóc i będziesz obecny/-na przy jego
przesłuchaniu.
Podczas konsultacji Twój klient przekaże Ci następujące informacje:
Pochodzi z miasteczka, ma 21 lat, studiuje zarządzanie na uczelni w Warszawie. Przez ostatnie
dwa tygodnie był w rodzinnym domu, ponieważ są ferie. Przekazał Ci, że on i Anna chodzili
do tej samej szkoły, ale nie znają się dobrze i nie spędzali razem dużo czasu. Spotkali się w
Boże Narodzenie na świątecznej imprezie znajomych z liceum i bardzo dobrze im się
rozmawiało. Potem spotkali się jeszcze dwa razy podczas przerwy świątecznej, całowali się,
ale nic więcej nie wydarzyło się między nimi. Twój Klient wrócił do Warszawy na tydzień lub
dwa, w tym czasie wymieniali SMS-y. Klient mówi ci, że Anna pisała do niego szczere
wiadomości o tym, jak bardzo go lubi, tęskni za nim i chciałaby go zobaczyć. Mówi, że
wiadomości były zalotne i zabawne, a także padło w nich kilka raczej wyraźnych seksualnych
podtekstów.
Twój klient przekazuje Ci, że w zeszłą sobotę wieczorem poszli z Anną Malinowską na
imprezę do znajomych z liceum. Oboje wypili po kilka drinków, ale nie byli pijani (a
przynajmniej tak mu się wtedy nie wydawało). Mówi, że około północy Anna Malinowska
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zasugerowała, żeby „poszli na spacer” po domu, więc opuścili kuchnię, w której bawiła się
większość osób, i znaleźli się w jednej z sypialni. Mówi, że zaczęli się całować i leżeli na
łóżku, następnie uprawiali seks. Mówi, że było to całkowicie zgodne. Pytasz Klienta, czy
cokolwiek mogło wskazywać na to, że Anna nie wyrażała zgody na seks, a on mówi, że w
pewnym momencie powiedziała „zejdź” i lekko go popchnęła, ale potem nie powtórzyła
niczego takiego i pomyślał, że może zachowała się tak pod wpływem alkoholu (chociaż tak
naprawdę nie sądził, by była aż tak pijana). Twój Klient twierdzi, że nie przyszło mu do głowy,
że Anna Malinowska nie chce z nim współżyć. Dalej, twój Klient mówi Ci, że kiedy już
skończyli, usłyszał skrzypienie drzwi do sypialni i okazało się, że jeden z kolegów ze szkoły,
Paweł Wysoki, nagrywał wszystko swoim telefonem przez szparę w drzwiach. Kiedy Anna
zdała sobie sprawę z tego co się dzieje, przeraziła się i powtarzała: „Co do diabła? Czy to
nagrał? Jezus! Pozbądź się go! O mój Boże!”, a potem we łzach opuściła imprezę. Paweł
Wysoki zaśmiał się w stronę Twojego klienta i powiedział mu „Za późno, kolego”. Bartosz
Nowak uważa, że Paweł Wysoki rozesłał film do innych osób i w ciągu ostatniego tygodnia
nagranie widziało wiele osób. Mówi, że sam go nie widział, ale jeden z jego kolegów
powiedział mu, że to nagranie jest w miarę krótkie, jest dość ciemne i ziarniste, ma niezbyt
dobry dźwięk.
Bardzo trudno było Ci uzyskać powyższe informacje od Klienta, który jest bardzo
rozemocjonowany i niespokojny. Próbowałeś/-łaś go trochę uspokoić i przygotować do
przesłuchania, aby skupił się na mówieniu o tym, co naprawę widział, zapewniłeś/-łaś że
będziesz mu asystował/-a w trakcie przesłuchania. Martwisz się jednak tym, jak Klient poradzi
sobie podczas przesłuchania. W trakcie rozmowy powiedział Ci, że nie radzi sobie dobrze ze
stresem i że załamał się nerwowo w zeszłym roku, kiedy miał dużo nauki i spiętrzenie w swojej
dorywczej pracy, której bardzo potrzebował, aby utrzymać się finansowo. Powiedział, że przez
pewien czas nie był w stanie dobrze funkcjonować, że zażywał leki przeciwdepresyjne i
skorzystał z pomocy psychiatry. Musiał przez to powtarzać rok studiów. Znów czuje się dobrze
i nie musi chodzić do psychiatry od 3 miesięcy. Powiedział Ci, że w tym roku czuł się lepiej,
ale wygląda na to, że znów wszystko się „pochrzaniło”.
Jako obrońca udzieliłeś klientowi następującej porady:
Zasugerowałeś/-łaś Klientowi, a on zgodził się z Tobą, że najlepszą strategią na przesłuchaniu
będzie rozpoczęcie od stwierdzenia, że odbył stosunek seksualny z Anną Malinowską, która
wyraziła na to zgodę. Rekomendujesz, aby po tym krótkim oświadczeniu Klient nie składał
dalszych wyjaśnień i poczekał, aż policja ujawni nieco więcej na szczegółów na temat
złożonego zawiadomienia i posiadanych przez nią dowodów w sprawie, a następnie
rozważycie złożenie wyjaśnień lub udzielenie odpowiedzi na pytania.
Zwróć uwagę na poniższe kwestie:
●

obrońca może brać udział w czynnościach procesowych i składać oświadczenia co do
ich przebiegu;

●

organ prowadzący przesłuchanie (np. funkcjonariusz policji) może próbować wpływać
na czynności zawodowe obrońcy sugerując, że obrońca utrudnia przesłuchanie i przywołując
przepisy prawa krajowego penalizujące zachowanie polegające na utrudnianiu postępowania
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karnego; w takiej sytuacji obrońca powinien skorzystać z uprawnienia złożenia oświadczenia
do protokołu, wskazując, że zachowanie funkcjonariusza utrudnia czynności i jego
postępowanie również może być traktowane jako przekroczenie uprawnień w świetle art. 231
kk.
●

nie wolno zadawać pytań sugerujących osobie przesłuchiwanej treść odpowiedzi;
niedopuszczalne jest wpływanie na wypowiedzi osoby przesłuchiwanej za pomocą przymusu
lub groźby bezprawnej; wyjaśnienia, zeznania lub oświadczenia złożone w warunkach
wyłączających swobodę wypowiedzi (lub uzyskane za pomocą przymusu lub groźby
bezprawnej) nie mogą stanowić dowodu w postępowaniu karnym;

●

zgodnie z prawem krajowym podejrzany nie powinien zostać przesłuchany bez udziału
obrońcy, jeśli zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego stan zdrowia psychicznego pozwala
na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny (np.
zachodzi wątpliwość, czy rozumie zadawane pytania). Niezależnie od powyższego, jeśli
istnieją wątpliwości, czy podejrzany jest zdolny do brania udziału w czynnościach
postępowania, w tym w przesłuchaniu, konieczne jest zasięgnięcie opinii biegłego i wydanie
opinii w tym przedmiocie.

b.

Instrukcje dla Klienta (Bartosz Nowak) -

Odgrywanie ról potrwa łącznie 20 minut, ale zostanie podzielone na dwie 10-minutowe części.
Pod koniec pierwszej 10-minutowej części dojdzie do zamiany uczestnika-/-czki
występującego/-cej w roli prawnika. Po tej zmianie, będziemy kontynuować od miejsca, w
którym zatrzymaliśmy się przed zmianą, z nową osobą występującą w roli obrońcy (tak, jakby
był to ten sam obrońca). [Ma to na celu umożliwienie większej liczbie uczestników wystąpienie
w roli obrońcy.]
Szkolimy prawników w zakresie ich komunikacji z klientami, ale także ich kontaktu z
funkcjonariuszami policji, więc dajmy sobie czas na pojawienie się i rozwój obu rodzajów
interakcji.
Jesteś 21-latkiem pochodzącym z małego, wiejskiego miasteczka. Studiujesz zarządzanie na
uczelni w Warszawie. Przez ostatnie dwa tygodnie byłeś w rodzinnym domu, ponieważ są
ferie.
Twoja rodzinna miejscowość to małe, wiejskie miasteczko, mieszka tam około 5000 osób.
Znajduje się tam tylko jedna szkoła średnia i ma się tam wrażenie, że wszyscy znają
wszystkich.
Podczas rozmowy z obrońcą przekazałeś mu następujące informacje:
Chodziłeś do jednej szkoły z Anną Malinowską (lat 20), ale nie znacie się dobrze i nie
spędzaliście razem dużo czasu. Spotkaliście się w Boże Narodzenie na świątecznej imprezie
znajomych z liceum i bardzo dobrze wam się rozmawiało. Potem spotkaliście się jeszcze dwa
razy podczas przerwy świątecznej, całowaliście się, ale nic więcej nie wydarzyło się między
wami. Potem wróciłeś do Warszawy na tydzień lub dwa, a w tym czasie pisaliście do siebie z
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Anną dużo SMS-ów. Anna Malinowska pisała do Ciebie szczere wiadomości, o tym jak bardzo
Cię lubi, tęskni za Tobą i nie może się doczekać, aby znów Cię zobaczyć. Wiadomości były
zalotne i zabawne, a także padło w nich kilka raczej wyraźnych seksualnych podtekstów.
W zeszłą sobotę wieczorem poszedłeś z Anną Malinowską na imprezę do znajomych z liceum.
Oboje wypiliście po kilka drinków, ale nie byliście pijani (a przynajmniej tak Ci się wtedy
wydawało). Około północy Anna Malinowska zasugerowała, żebyście „poszli na spacer” po
domu, więc opuściliście kuchnię, w której bawiła się większość ludzi, i znaleźliście się w
jednej z sypialni. Wydaje Ci się, że Anna Malinowska prowadziła Cię za sobą trzymając za
rękę, ale twoje wspomnienia są trochę mgliste. Kiedy byliście w sypialni (nie wiesz, czyja to
była sypialnia) zaczęliście się całować i leżeliście na łóżku. Nie pamiętasz, kto pierwszy
położył się na łóżku i jak do wszystkiego doszło. Wiesz, że uprawialiście seks, ale tak
naprawdę nie pamiętasz, kto go zainicjował. Wszystko działo się naprawdę szybko. Nie
przyszło Ci do głowy, że Anna może nie chcieć uprawiać z Tobą seksu. Od momentu
zatrzymania próbujesz sobie wszystko dokładnie przypomnieć. Pamiętasz, że w pewnym
momencie Anna powiedziała „zejdź” i lekko Cię popchnęła, ale potem nie powtórzyła nic
takiego. Pomyślałeś, że może zachowała się tak pod wpływem alkoholu (chociaż tak naprawdę
nie sądziłeś, że była aż tak pijana).
Kiedy już skończyliście, usłyszałeś skrzypienie drzwi do sypialni i okazało się, że jeden z
kolegów ze szkoły, Paweł Wysoki, nagrywał wszystko swoim telefonem przez szparę w
drzwiach. Kiedy Anna zdała sobie sprawę z tego, co się dzieje, przeraziła się i powtarzała: „Co
do diabła? Czy to nagrał? Jezus! Pozbądź się go! O mój Boże!”, a potem we łzach opuściła
imprezę. Paweł Wysoki zaśmiał się w Twoją stronę „Za późno, kolego”. Myślisz, że Paweł
Wysoki rozesłał film do innych osób i w ciągu ostatniego tygodnia nagranie widziało wiele
osób. Sam nie widziałeś filmu, ale jeden z jego kolegów powiedział Ci, że to nagranie jest w
miarę krótkie, dość ciemne i ziarniste, ma niezbyt dobry dźwięk.
Powiedziałeś swojemu obrońcy, że nie radzisz sobie dobrze ze stresem i że w zeszłym roku
miałeś załamanie nerwowe, kiedy miałeś dużo nauki i spiętrzenie w swojej dorywczej pracy,
której bardzo potrzebowałeś, aby utrzymać się finansowo. Powiedziałeś, że przez pewien czas
nie byłeś w stanie dobrze funkcjonować, że zażywałeś leki przeciwdepresyjne i skorzystałeś z
pomocy psychiatry. Musiałeś przez to powtarzać rok studiów. Znów czujesz się dobrze i nie
musisz chodzić do psychiatry od 3 miesięcy. Powiedziałeś, że w tym roku czułeś się lepiej, ale
wygląda na to, że znów wszystko się „pochrzaniło”.
Twój obrońca udzielił Ci następującej porady:
Twój obrońca zasugerował ci i zgodziłeś się z nim, że najlepszą strategią na przesłuchaniu
będzie rozpoczęcie od stwierdzenia, że odbyłeś stosunek seksualny z pokrzywdzoną, która
wyraziła na to zgodę. Obrońca zarekomendował, abyś po złożeniu takiego oświadczenia nie
składał dalszych wyjaśnień i poczekał, aż policja ujawni nieco więcej informacji o złożonym
zawiadomieniu i posiadanych dowodach w sprawie , a następnie rozważycie złożenie
wyjaśnień lub udzielenie odpowiedzi na pytania.
Po rozmowie z obrońcą jesteś nieco uspokojony, ale tak naprawdę czujesz się rozchwiany.
Czujesz coraz większy strach i zaczynasz panikować. Rozumiesz, że każdy może odczuwać
stres w takiej sytuacji, ale jesteś na niego szczególnie podatny i masz tendencję do bycia bardzo
zdenerwowanym, gdy sprawy wymykają się spod kontroli. Chciałbyś trzymać się w ryzach w
trakcie przesłuchania, ale boisz się, że bardzo szybko stracisz nad sobą kontrolę.
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Podczas przesłuchania Zostanie przedstawiony Ci zarzut popełnienia przestępstwa zgwałcenia, a następnie rozpocznie
się przesłuchanie. Powinieneś być bardzo zdenerwowany, jąkać się, oświadczyć jedynie „Znam Annę Malinowską, spotykałem się z nią przez ostatnie kilka tygodni. Byliśmy na
imprezie w ostatnią sobotnią noc i my… ja… em…. ” (Być może schowaj głowę w dłoniach,
zacznij trochę kołysać się tam i z powrotem, pokaż jak robisz się coraz bardziej zdenerwowany
– być może Twój obrońca będzie starał się Cię uspokoić lub zainterweniuje przesłuchujący Cię
policjant). Jeśli będziesz w stanie kontynuować swoje oświadczenie, powiedz coś w stylu
„Anna i ja, no cóż, uprawialiśmy seks na imprezie, a ona… (prawie tak, jakbyś miał
powiedzieć, że ona zdenerwowała się z powodu nagrania przez kolegę, ale zawahaj się i
opamiętaj, że to miało krótkie oświadczenie i powiedz…) no cóż, uprawialiśmy seks na
imprezie i oboje byliśmy… em, to było… my… chciała. Myślałem, że ona tego chce. Ona
chciała. Ona chciała."
Następnie pozwól policjantowi zadać Ci kilka pytań i albo nic nie mów, albo niepewnie
odpowiadaj / mamrocz pod nosem „bez komentarza”. Powinieneś zwracać się do obrońcy o
pomoc po prawie każdym pytaniu. Będziesz bardzo potrzebującym klientem! Możesz zacząć
sprawiać u policjanta wrażenie, że jesteś winny. W miarę, jak będą Ci opisywane się
okoliczności wskazane w zawiadomieniu pokrzywdzonej, a policjant stwierdzi, że ustalono, że
Anna próbowała Cię odepchnąć i twierdzi, że szarpała się z Tobą przez dwie lub trzy minuty,
powinieneś zacząć okazywać coraz większy stres i zdenerwowanie, a nawet załamanie, kręcić
głową, może krzyknij „O Boże!” (Chcemy, aby prawnik denerwował się tym, co możesz
powiedzieć lub tym, jakie mogą spotkać Cię konsekwencje).
Policjant może wspomnieć o zeznaniu świadka, który twierdził, że jeden z przyjaciół Anny
mówił, że Anna nigdy wcześniej nie była tak pijana jak tego wieczora. Powinieneś
zdecydowanie protestować: „Nie ma mowy. Ona nie była pijana. Kto to powiedział? To
kłamstwo! Anna wypiła kilka drinków, ale wszystko było ok. Nie była pijana. Zorientowałbym
się, gdyby była”. (Możesz się tu trochę poplątać, ponieważ pamiętasz, że Cię popchnęła i
powiedziała „zejdź ”,ale pomyślałeś, że może zachowała się tak pod wpływem alkoholu,
chociaż tak naprawdę nie sądziłeś, że była aż tak pijana).
Powinieneś być coraz bardziej zdenerwowany i niespokojny, wstać z krzesła, schować głowę
w dłoniach, patrzeć na swojego obrońcę spojrzeniem pytającym, jak się zachować, a może
nawet powiedzieć „Nie wiem, co mam teraz zrobić. Powiedział/-ła mi Pan/Pani żebym nic nie
mówił, ale tutaj mówione są rzeczy, które nie są prawdą…”, „ Wszystko znów się chrzani…
Nie mogę sobie z tym poradzić…”
Jeśli policjant zacznie pytać Cię o nagranie, może dać Ci do zrozumienia, że myśli, że byłeś w
to zamieszany, że nagranie powstało z twojej inicjatywy, że ty to zasugerowałeś… To powinno
cię również bardzo zdenerwować. Możesz odmówić odpowiedzi na kilka pierwszych pytań
dotyczących nagrania, ale potem zacznij protestować i powiedz że, nie masz z tym nic
wspólnego, jesteś tym przerażony, itp. Na początku przesłuchania odmawiaj odpowiedzi na
pytania, a następnie zacznij składać wyjaśnienia i odpowiadać na pytania w miarę upływu
czasu.
Informacja o zgromadzonym materiale dowodowym:
Podczas przesłuchania policjant zdradzi ci, że nagranie zostało opublikowane w serwisie
youtube. Funkcjonariusz policji powie Ci, że z nagrania jasno wynika, że Anna protestuje i nie
63

wyraża zgody na seks, więc był to gwałt (jak wyżej, słyszałeś, że wideo jest ziarniste i ciemne,
a jakość dźwięku jest zła, więc nie wiadomo, czy policjant mówi prawdę na ten temat).
Powinieneś się tym naprawdę denerwować. Spójrz na swojego obrońcę, a potem schowaj
głowę w dłoniach. Masz stać się bardzo rozemocjonowany i zestresowany.
W tym momencie obrońca powinien prawdopodobnie złożyć wniosek o odtworzenie filmu.
Policjant odmówi twierdząc, że najpierw chce usłyszeć od Ciebie, co się wydarzyło. Obrońca
powinien domagać się odtworzenia filmu, może powiedzieć, że wnosi o przerwę w
przesłuchaniu i za chwilę sam znajdzie go w Internecie i sobie je obejrzy. Policjant odmówi
zarządzenia przerwy w przesłuchaniu. Powie, że zbliża się koniec okresu, na jaki można Cię
zatrzymać i musi kontynuować przesłuchanie. Zaczynasz teraz sam wątpić w to, co
zapamiętałeś z tego wieczora. Powinieneś nadal być bardzo pogubiony i polegać na
rekomendacjach obrońcy.
W związku z tym, jeśli w którymkolwiek momencie będziesz zbyt zmęczony, obrońca może
wnieść o zarządzenie krótkiej przerwy w przesłuchaniu. Wniosek nie musi zostać
uwzględniony. Pozostań w swojej roli i pozwól obrońcy spróbować cię uspokoić, jeśli masz
możliwość konsultacji z nim / nią.
Uwagi ogólne:
●
Niezależnie od rozwoju sytuacji, pozostań w / wróć do swojej roli;
●
Jeżeli w którymkolwiek momencie obrońca poprosi o poufną konsultację posłuchaj
jego instrukcji i postępuj zgodnie z nimi;
●
Zgodnie z prawem obrońca może brać udział w całym twoim przesłuchaniu.
Policjanci - informacje ogólne:
Ta gra scena potrwa 20 minut, ale zostanie podzielona na dwie 10-minutowe części. Pod koniec
pierwszej 10-minutowiej części dojdzie do zmiany uczestnika występującego w roli obrońcy.
Po tej zmianie, będziemy kontynuować od miejsca, w którym zatrzymaliśmy się przed zmianą,
z nową osobą występującą w roli obrońcy (tak, jakby był to ten sam obrońca). [Ma to na celu
umożliwienie większej liczbie uczestników/-czek wystąpienie w roli obrońcy]. Najlepiej, by
jeden z policjantów przejął inicjatywę i był najbardziej aktywny w pierwszej 10-minutowej
części, podczas gdy drugi policjant pozostanie bierny. W drugiej połowie sceny policjanci
powinni zamienić się rolami.
Występując w roli policjanta prowadzącego przesłuchanie, nie musisz dokładnie wiedzieć, co
może, a czego nie może powiedzieć funkcjonariusz policji, ponieważ chcemy, aby twoja
rozmowa była mieszanką dobrej i nieprawidłowej taktyki! W tej scenie potrzebujemy
obrońców, którzy będą czujni i będą interweniować / sprzeciwiać się określonym pytaniom lub
komentarzom policjantów. Powinieneś uwzględnić część zastrzeżeń obrońcy. Byłoby dobrze,
gdybyś w trakcie odgrywania roli policjanta, był bardzo asertywny wobec obrońcy, aby
wymagać od niego uczciwej komunikacji z tobą. Może się nawet zdarzyć, że zasugerujesz
obrońcy, że swoim zachowaniem utrudnia postępowanie i może to skutkować odpowiednimi
konsekwencjami wobec niego.
c.

Instrukcje dla policjantów -

Pełnisz służbę w małym, wiejskim miasteczku, w którym mieszka około 5000 osób. W mieście
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jest tylko jedna szkoła średnia i istnieje tam poczucie, że wszyscy znają wszystkich. Nie znasz
obrońcy ustanowionego w tej sprawie. Nie jest lokalnym adwokatem i nigdy wcześniej nie był
na tym komisariacie policji. Ogólnie jesteś dość podejrzliwy w stosunku do adwokatów, a
zwłaszcza tych spoza twojego miasta.
Jest sobota wieczorem o 16:30 i masz zamiar przesłuchać Bartosza Nowaka (lat 21), który jest
podejrzany o zgwałcenie Anny Malinowskiej (lat 20). Do zdarzenia miało dość w poprzednią
sobotnią noc na imprezie w domu w miasteczku. Zarówno Bartosz, jak i Anna pochodzą z
miasteczka, chociaż aktualnie Bartosz studiuje na uczelni w Warszawie. Anna Malinowska
przyszła na komisariat policji w poniedziałek rano i zgłosiła rzekomy gwałt. Jej zeznania były
następujące:
„Byłam na imprezie w ostatnią sobotnią noc z chłopakiem, z którym spotykam się od Bożego
Narodzenia, on nazywa się Bartosz Nowak. Znam Bartosza z liceum, ale zaczęliśmy ze sobą
chodzić kilka tygodniu temu, w Boże Narodzenie. Byliśmy na kilku randkach i całowaliśmy
się, ale nic więcej między nami nie zaszło, aż do ubiegłej sobotniej nocy. Bartosz studiuje w
Warszawie i był tam przez jakiś czas, pisaliśmy w tym czasie do siebie SMS-y. W ubiegły
weekend przyjechał do rodzinnego domu. Powiedziałam mu o imprezie, którą organizowali
znajomi z liceum. Postanowiliśmy pójść tam razem. Wypiliśmy kilka mocniejszych drinków i
byłam bardzo pijana.
Nie pamiętam, co się naprawdę wydarzyło, poza tym, że pamiętam, że byliśmy w sypialni, a
Bartosz leżał na mnie i zdałam sobie sprawę, że uprawiamy seks. Próbowałam go odepchnąć.
On przytrzymał mnie siłą mnie jeszcze przez dwie lub trzy minuty. Mówiłam „zejdź” i
„przestań” i „nie” i zacząłem płakać, i starałam się wydostać spod niego, ale byłam zbyt pijana
i nie mogłam go odepchnąć.
Kiedy się ze mnie zsunął, opadłam za łóżko i usłyszałam, jak rozmawia z kimś przy drzwiach
sypialni. Uświadomiłam sobie, że Paweł Wysoki nagrywał coś swoim telefonem. Nie
wiedziałam, jak długo tam był ani co nagrał, ale byłam bardzo zdenerwowana i wybiegłam z
sypialni. Płakałam i próbowałam znaleźć moją przyjaciółkę, Anitę, ale jej nie było, więc po
prostu wyszłam i wróciłam prosto do mojego mieszkania.
Kiedy dotarłam do mojego mieszkania, była tam moja współlokatorka Karolina i
opowiedziałam jej, co się stało. Wczoraj usłyszałam, że Paweł Wysoki rozesłał film do innych
osób. Nie widziałam tego filmu, jestem bardzo zdenerwowana tym, co się wydarzyło. Bartosz
Nowak zgwałcił mnie, a teraz wszyscy mogą zobaczyć z tego nagranie.
Nie przyszłam prosto na policję w sobotę wieczorem, ponieważ byłam zbyt zdenerwowana, po
prostu nie mogłam. I nawet wczoraj nie mogłam wyjść z mieszkania. Zwłaszcza, gdy zdałam
sobie sprawę, że połowa miasta widziała nagranie. Ledwo tu przyjechałam.”
Anna Malinowska odmówiła poddania się badaniom dla ofiar przestępstw na tle seksualnym.
Powiedziała policji, że nie chce nigdzie jechać, ponieważ jest zdruzgotana tym co się stało i
nie chciała się nikomu pokazywać. Chciała wrócić do domu i powstrzymać rozsyłanie
nagrania.
Jako świadek w sprawie została przesłuchana przyjaciółka Anny Malinowskiej – Anita, która
była z pokrzywdzoną na imprezie. Anita zeznała, że Anna bełkotała i nigdy nie widziała jej tak
pijanej.
Podczas przesłuchania Na początku przesłuchania powinieneś się przedstawić i wyjaśnić, że prowadzisz
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postępowanie w sprawie zgwałcenia Anny Malinowskiej. Przedstawisz podejrzanemu zarzut
popełnienia przestępstwa zgwałcenia i poinformujesz go, że zostanie przesłuchany. Obrońca
Bartosza Nowaka może oświadczyć, że jego klient chce złożyć oświadczenie na początku
przesłuchania. Powinieneś zezwolić na złożenie tego oświadczenia, ale możesz być dość
zniecierpliwiony wobec podejrzanego, szczególnie jest zrobi się zdenerwowany, będzie się
jąkał, albo zachowywał niespokojnie. Możesz mu przerywać, albo próbować dokończyć za
niego zdania lub zadawać pytania, zanim jeszcze skończy swoją wypowiedź (będzie to raczej
krótkie oświadczenie).
[Obrońca może sprzeciwić się i zażądać, abyś umożliwił jego klientowi swobodną
wypowiedź].
Po złożeniu oświadczenia, powinieneś przesłuchać Bartosza na okoliczność wydarzeń z
ubiegłej sobotniej nocy i szczegółów sprawy: czy zna Annę Malinowską; czy to prawda, że
spotykał się z nią od Bożego Narodzenia; to wpadł na pomysł, żeby iść razem na imprezę; ile
alkoholu wypili; kto zaproponował pójście do sypialni, itd. Nawet jeśli podejrzany odmówi
odpowiedzi na pytania, wciąż zadawaj mu kolejne. Możesz zadawać powtarzające się pytania
[co może skłonić obrońcę do interwencji].
Powinieneś szczególnie podkreślić, że w swoich zeznaniach Anna powiedziała, że próbowała
odepchnąć od siebie Bartosza i że powiedziała do niego „zejdź”, ale ten przytrzymał ją przez
dwie lub trzy minuty. Zapytaj go, czy pamięta coś takiego; czy pamięta, jak próbowała go
odepchnąć; czy uważa, że można nadal uprawiać seks z kimś, kto próbuje powtrzymać drugą
osobę.
[W tym miejscu prawnik może interweniować, a podejrzany może zacząć się zdenerwować – to
dobrze – chcemy zobaczyć, jak obrońca radzi sobie z sytuacją, w której podejrzany jest
zdenerwowany i zestresowany].
Po kilku minutach powinieneś wspomnieć o zeznaniach Anity, która powiedziała, że Anna
była bardzo pijana. Zasugeruj, że Anna Malinowska była zbyt pijana, by wyrazić zgodę na
seks, i że Bartosz musiał to wiedzieć. Jak mógł sądzić, że Anna się zgadza, skoro była pod
wpływem alkoholu..?
W trakcie przesłuchania powinieneś stawać się coraz ostrzejszy wobec Bartosza (chcemy, żeby
był bardzo zestresowany, aby zobaczyć, jak obrońca sobie z tym radzi). Powinieneś
zasugerować, że nie ma mowy by Bartosz pomyślał, że Anna wyrażała zgodę na współżycie.
Powinieneś również zasugerować, że to z inicjatywy Bartosza powstało nagranie z całej
sytuacji, że traktował to jako żart
[W takiej sytuacji obrońca powinien oświadczyć, że taka sugestia jest niedopuszczalna i
niezwiązana z przedmiotem postępowania].
[Jeśli obrońca poprosi o przerwę w przesłuchaniu w dowolnym momencie, ponieważ
podejrzany jest zdenerwowany, nie zgódź się (przynajmniej na początku). Powiedz mu, że
zbliża się koniec okresu, na jaki można zatrzymać podejrzanego i musisz kontynuować
przesłuchanie. Zwróć się bezpośrednio do podejrzanego i powiedz mu, żeby się uspokoił i
powiedział, co się naprawdę wydarzyło. A potem bardzo szybko wróć do swojego poprzedniego
zachowania i wywieraj na nim presję].
Około 12 minut od rozpoczęcia przesłuchania [wkrótce po zmianie osoby występującej w roli
obrońcy] dostaniesz nowe informacje od „kolegi”, że nagranie z rzekomego gwałtu zostało
opublikowane w serwisie youtube (po prostu przerwiemy scenę, aby powiedzieć, że tak się
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stało i że obejrzałeś już nagranie; następnie będziemy kontynuować przesłuchanie). Nagranie
nie jest bardzo dobrej jakości, ale wydaje ci się, że wyraźnie pokazuje, że przedstawia gwałt.
Myślisz, że widzisz Annę Malinowską, która protestuje i szarpie się z Bartoszem, który na niej
leży. Mówisz Bartoszowi, że to właśnie znajduje się na nagraniu i nie ma mowy, żeby Anna
Malinowska zgodziła się uprawiać z nim seks.
Obrońca może wnioskować o odtworzenie nagrania. Nie powinieneś się na to zgodzić.
Powiedz mu / jej, że zbliża się koniec okresu, na jaki można zatrzymać podejrzanego i musisz
kontynuować przesłuchanie, szczególnie w świetle nowych, obciążających go dowodów. Jeśli
obrońca ponowi wniosek lub zasugeruje, że za chwilę sam znajdzie nagranie w Internecie i
obejrzy je na swoim laptopie, powiedz, że korzystanie z komputera w trakcie przesłuchanie
jest niedozwolone i nie wyrażasz na to zgody.
Jeśli podejrzany zezna, że Anna Malinowska próbowała go odepchnąć, ale myślał, że to z
powodu wpływu alkoholu, szczególnie, że potem już nie powtórzyła tego zachowania, masz
powiedzieć, że jeśli to prawda, to znaczy że była zbyt pijana, by wyrazić zgodę na seks.
Jeśli sytuacja ponownie się stanie się napięta, a obrońca znów będzie wnioskować o przerwę
w przesłuchaniu, początkowo powinieneś się temu sprzeciwić, ale po chwili możesz się
zgodzić na zarządzenie przerwy. Po prostu wyjdź z pokoju na dwie minuty, pozwól na krótką
konsultację podejrzanego z obrońcą, a potem nalegaj, aby kontynuować przesłuchanie.
Zwróć uwagę na poniższe kwestie:
●

obrońca może brać udział w czynnościach procesowych i składać oświadczenia co do
ich przebiegu;

●

organ prowadzący przesłuchanie (np. funkcjonariusz policji) może próbować wpływać
na czynności zawodowe obrońcy sugerując, że obrońca utrudnia przesłuchanie i przywołując
przepisy prawa krajowego penalizujące zachowanie polegające na utrudnianiu postępowania
karnego; w takiej sytuacji obrońca powinien skorzystać z uprawnienia złożenia oświadczenia
do protokołu, wskazując, że zachowanie funkcjonariusza utrudnia czynności i jego
postępowanie również może być traktowane jako przekroczenie uprawnień w świetle art. 231
kk.

●

nie wolno zadawać pytań sugerujących osobie przesłuchiwanej treść odpowiedzi;
niedopuszczalne jest wpływanie na wypowiedzi osoby przesłuchiwanej za pomocą przymusu
lub groźby bezprawnej; wyjaśnienia, zeznania lub oświadczenia złożone w warunkach
wyłączających swobodę wypowiedzi (lub uzyskane za pomocą przymusu lub groźby
bezprawnej) nie mogą stanowić dowodu w postępowaniu karnym;

●

zgodnie z prawem krajowym podejrzany nie powinien zostać przesłuchany bez udziału
obrońcy, jeśli zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego stan zdrowia psychicznego pozwala
na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny (np.
zachodzi wątpliwość, czy rozumie zadawane pytania). Niezależnie od powyższego, jeśli
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istnieją wątpliwości, czy podejrzany jest zdolny do brania udziału w czynnościach
postępowania, w tym w przesłuchaniu, konieczne jest zasięgnięcie opinii biegłego i wydanie
opinii w tym przedmiocie.
UWAGA OGÓLNA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH SZKOLENIE
(dot. scenariusza 2B)
Zwróć uwagę na treść art. 185c kpk. Jeżeli uczestnicy nie nawiążą samodzielnie do brzmienia
ww. przepisu, skieruj dyskusję na refleksję w zakresie:
1.
czy obrońca powinien dążyć do przesłuchania pokrzywdzonej czy też powinien
zachować się w inny sposób?
2.
czy dążenie do przesłuchanie będzie w każdej sytuacji działaniem na korzyść klienta?
Art. 185c [Przesłuchanie pokrzywdzonego w charakterze świadka]
§ 1. W sprawach o przestępstwa określone w art. 197-199 Kodeksu karnego zawiadomienie o
przestępstwie, jeżeli składa je pokrzywdzony, powinno ograniczyć się do wskazania najważniejszych
faktów i dowodów.
§ 1a. W sprawach o przestępstwa określone w § 1 pokrzywdzonego, który w chwili przesłuchania
ukończył 15 lat, przesłuchuje się w charakterze świadka tylko wówczas, gdy jego zeznania mogą mieć
istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, i tylko raz, chyba że wyjdą na jaw istotne okoliczności,
których wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania.
§ 2. Przesłuchanie pokrzywdzonego, o którym mowa w § 1a, w charakterze świadka przeprowadza sąd
na posiedzeniu z udziałem biegłego psychologa niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
wpływu wniosku. Prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego mają prawo wziąć udział w
przesłuchaniu. Osoba wymieniona w art. 51 § 2 lub osoba pełnoletnia wskazana przez pokrzywdzonego
ma prawo również być obecna przy przesłuchaniu, jeżeli nie ogranicza to swobody wypowiedzi
przesłuchiwanego. Na rozprawie głównej odtwarza się sporządzony zapis obrazu i dźwięku
przesłuchania oraz odczytuje się protokół przesłuchania.
§ 3. Jeżeli zajdzie konieczność ponownego przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka w
związku z wyjściem na jaw okoliczności, o których mowa w § 1a, na jego wniosek przesłuchanie
przeprowadza się w sposób wskazany w art. 177 § 1a, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że bezpośrednia
obecność oskarżonego przy przesłuchaniu mogłaby oddziaływać krępująco na zeznania pokrzywdzonego
lub wywierać negatywny wpływ na jego stan psychiczny.
§ 4. Na wniosek pokrzywdzonego należy zapewnić, aby biegły psycholog biorący udział w przesłuchaniu
był osobą tej samej płci co pokrzywdzony, chyba że będzie to utrudniać postępowanie.

SCENARIUSZ NR 3
a. Instrukcje dla obrońcy Twój klient – Marek Kwiatkowski (lat 23) – został zatrzymany w związku z podejrzeniem
usiłowania rozboju z użyciem broni palnej. Nigdy wcześniej nie reprezentowałeś/-łaś Marka
Kwiatkowskiego, ale jego wujek jest Twoim klientem i zadzwonił do Ciebie z prośbą o obronę
Marka Kwiatkowskiego. Zgadzasz się wziąć udział w przesłuchaniu Marka Kwiatkowskiego.
Po przybyciu na komendę policji, o godz. 19.00, spotykasz się z funkcjonariuszem policji,
który przekazuje ci następujące informacje:
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- Marek Kwiatkowski został zatrzymany o godz. 17.45, w samochodzie w centrum miasta.
Został zatrzymany w związku z podejrzeniem usiłowania rozboju z użyciem broni palnej;
- Policjanci zatrzymali również dwóch innych mężczyzn, Franciszka Dużego i Daniela
Małego. Zostali oni przewiezieni do dwóch różnych komend policji;
- Policjanci uważają, że Marek Kwiatkowski działał wspólnie i w porozumieniu z
Franciszkiem Dużym i Danielem Małym, oraz jeszcze jedną, ustaloną osobą, która ukrywa się
przed organami ścigania i nie została jeszcze zatrzymana. Do zatrzymania trójki mężczyzn
doszło w związku z usiłowaniem rozboju na furgonetce konwojentów, przewożących
pieniądze z zakładu bukmacherskiego;
- Funkcjonariusze policji operacyjnie zdobyli informacje o tym, że planowany jest rozbój z
użyciem broni palnej; na miejscu zdarzenia zawczasu byli już policyjni „tajniacy”, którzy
zauważyli Marka Kwiatkowskiego, gdy siedział w swoim samochodzie, starając się wyglądać
niepozornie; miał na sobie ciemne okulary, był owinięty szalikiem zasłaniającym niemal całą
jego twarz;
- W rzeczywistości nie doszło do rozboju; dzielnicowy policjant, który otrzymał telefon od
zdenerwowanej kwiaciarki, która zgłosiła podejrzany samochód zaparkowany przed jej
kwiaciarnią podjechał swoim radiowozem z włączoną sygnalizacją i zaparkował koło
samochodu Marka Kwiatkowskiego, gdy Franciszek Duży i Daniel Mały mieli celować swoją
bronią w konwojentów, którzy właśnie wychodzi z zakładu bukmacherskiego;
- Funkcjonariusze policji działający pod przykryciem natychmiast ujęli i zatrzymali Marka
Kwiatkowskiego, Franciszka Dużego i Daniela Małego. Czwarty mężczyzna odjechał
samochodem, który najpewniej przeznaczony był do wspólnej ucieczki po rozboju;
- Marek Kwiatkowski został zatrzymany w samochodzie marki Opel Corsa, który okazał się
należeć do jego kuzynki Elizy, kosmetyczki. W miejscu przeznaczonym na nogi po stronie
pasażera znajdowała się imitacja pistoletu, która wygląda dokładnie jak pistolet Glock 9 mm.
Na tylnym siedzeniu samochodu znaleziono również kominiarkę.
Śledczy prowadzący postępowanie przekazuje Ci dalsze informacje:
„Planujemy przedstawić Markowi Kwiatkowskiemu zarzut usiłowania popełnienia
przestępstwa rozboju, ponieważ został zatrzymany na miejscu, gdzie miało dość do rozboju, i
w podejrzanych okolicznościach. Obecnie gromadzimy materiał dowodowy, tj. nagrania z
kamer przemysłowych z okolicy miejsca zdarzenia; dla nas wystarczające będzie, jeśli
zdobędziemy nagranie, na którym widać Marka Kwiatkowskiego razem z pozostałymi
mężczyznami. Zatrzymaliśmy jego domniemanych współsprawców i będziemy ich
przesłuchiwać, podobnie jak Marka Kwiatkowskiego. Z naszych ustaleń wynika, że jeden ze
współsprawców miał wyrwać kasetę z pieniędzmi konwojentom, a następnie wrzucić ją do
samochodu Marka Kwiatkowskiego, który miał natychmiast odjechać. Po wszystkim,
pozostali mieli odjechać drugim samochodem. Naszym zdaniem Marek Kwiatkowski był
zaangażowany w usiłowanie rozboju. Nawiasem mówiąc, ustaliliśmy, że samochód nie należał
do Marka Kwiatkowskiego i nie jest ubezpieczony, więc tym się też zajmiemy.”

Podczas konsultacji Twój klient przekaże Ci następujące informacje:
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Marek Kwiatkowski jest trochę ostrożny, ponieważ Cię nie zna. Pyta, skąd znasz jego wuja,
ile razy uczestniczyłeś w przesłuchaniach na policji. Mówi ci, że był już kilka zatrzymany i
przesłuchiwany, głównie w sprawach dotyczących kradzieży samochodów i w związku z
jednym rozbojem. Nigdy nie był poszukiwany. Sprawia wrażenie, że nie boi się policji, ale
wydaje się być trochę poddenerwowany. Gdy pytasz go, czy wie, dlaczego został zatrzymany,
odpowiada: „Nie mam pojęcia. Nic nie zrobiłem. Po prostu siedziałem w moim samochodzie”.
Mówisz mu, że został zatrzymany w związku z podejrzeniem usiłowania rozboju z użyciem
broni palnej, a on mówi: „To nie była moja broń; nie mam pojęcia, jak znalazła się w
samochodzie. Ja po prostu siedziałem w samochodzie i czekałem na kolegę, aż wyjdzie z
zakładu bukmacherskiego, a potem zostałem skuty w kajdanki i tyle”. Przekazujesz mu, jakie
informacje otrzymałeś/-łaś od Policji i mówisz mu, że sprawa jest poważna, a wasza rozmowa
jest objęta tajemnicą obrończą. Mówisz swojemu Klientowi, że Twoją rolą jest udzielić mu
porady prawnej i reprezentować go podczas przesłuchania. Klient powtarza ci swoją wersję
wydarzeń: o godzinie 17.00 zadzwonił do niego kolega z pytaniem, czy odebrałby go z zakładu
bukmacherskiego, bo przegrał wszystkie pieniądze, i podwiózł do domu. Marek Kwiatkowski
pożyczył samochód od kuzynki Elizy i podjechał po kolegę. Klient podtrzymuje swoją wersję
wydarzeń.
Przed zakończeniem konsultacji powiesz Klientowi, że może poprosić cię o poradę w
dowolnym momencie przesłuchania, jeśli zajdzie taka potrzeba, i że pozostajesz do jego
dyspozycji jako obrońca.
Zwróć uwagę na poniższe kwestie:
●

obrońca może brać udział w czynnościach procesowych i składać oświadczenia co do
ich przebiegu;

●

organ prowadzący przesłuchanie (np. funkcjonariusz policji) może próbować wpływać
na czynności zawodowe obrońcy sugerując, że obrońca utrudnia przesłuchanie i przywołując
przepisy prawa krajowego penalizujące zachowanie polegające na utrudnianiu postępowania
karnego; w takiej sytuacji obrońca powinien skorzystać z uprawnienia złożenia oświadczenia
do protokołu, wskazując, że zachowanie funkcjonariusza utrudnia czynności i jego
postępowanie również może być traktowane jako przekroczenie uprawnień w świetle art. 231
kk.

●

nie wolno zadawać pytań sugerujących osobie przesłuchiwanej treść odpowiedzi;
niedopuszczalne jest wpływanie na wypowiedzi osoby przesłuchiwanej za pomocą przymusu
lub groźby bezprawnej; wyjaśnienia, zeznania lub oświadczenia złożone w warunkach
wyłączających swobodę wypowiedzi (lub uzyskane za pomocą przymusu lub groźby
bezprawnej) nie mogą stanowić dowodu w postępowaniu karnym;

●

zgodnie z prawem krajowym podejrzany nie powinien zostać przesłuchany bez
udziału obrońcy, jeśli zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego stan zdrowia psychicznego
pozwala na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz
rozsądny (np. zachodzi wątpliwość, czy rozumie zadawane pytania). Niezależnie od
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powyższego, jeśli istnieją wątpliwości, czy podejrzany jest zdolny do brania udziału w
czynnościach postępowania, w tym w przesłuchaniu, konieczne jest zasięgnięcie opinii
biegłego i wydanie opinii w tym przedmiocie.
b. Instrukcje dla Marka Kwiatkowskiego
Ta scena potrwa łącznie 20 minut, ale zostanie podzielona na dwie 10-minutowe części. Pod
koniec pierwszej 10-minutowej części dojdzie do zmiany uczestnika/-czki występującego/-jej w
roli obrońcy. Po tej zmianie, będziemy kontynuować od miejsca, w którym zatrzymaliśmy się
przed zmianą, z nową osobą występującą w roli obrońcy (tak, jakby był to ten sam obrońca)
[Ma to na celu umożliwienie większej liczbie uczestników wystąpienie w roli obrońcy) 10 minut
zamienimy uczestnika w roli prawnika. Natychmiast rozpoczniemy od miejsca, w którym
zatrzymałeś się, z nową osobą pełniącą rolę prawnika (tak jakby to był ten sam prawnik). [Ma
to na celu umożliwienie większej liczbie uczestników roli prawnika.]
Szkolimy prawników w zakresie ich komunikacji z klientami, ale także kontaktu z
funkcjonariuszami policji, więc dajmy sobie cza na pojawienie się i rozwój obu rodzajów
interakcji.
Masz 23 lata i zostałeś zatrzymany w związku z podejrzeniem usiłowania rozboju z użyciem
broni palnej. Byłeś już kilka razy wcześniej zatrzymany i przesłuchiwany, głównie w sprawach
dotyczących kradzieży samochodów i w związku z jednym rozbojem. Nie boisz się policji, ale
wiesz, że tym razem możesz mieć kłopoty, jeśli policja udowodni Ci, że usiłowałeś dokonać
rozboju z użyciem broni palnej (co jest prawdą).
Twój wujek zadzwonił do znajomego adwokata/-tki, z prośbą by Cię reprezentował/-ła. Jesteś
trochę nieufny wobec obrońcy, ponieważ go/-jej nie znasz. Nie wiesz, czy to dobry prawnik/czka, a masz przecież spory kłopot… Zostałeś aresztowany w centrum miasta o godz. 17.45.
Jest już prawie godz. 20 i masz zostać przesłuchany przez Policję.
Podczas rozmowy z obrońcą przekazałeś następujące informacje:
Obrońca zapytał/-ła Cię, czy wiesz, dlaczego zostałeś zatrzymany. Powiedziałeś „Nie mam
pojęcia. Nic nie zrobiłem. Po prostu siedziałem w swoim samochodzie”. Kiedy obrońca powie
Ci, że zostałeś zatrzymany w związku z podejrzeniem usiłowania rozboju z użyciem broni
palnej powiesz, że to nie była twoja broń. Nie masz pojęcia, jak znalazła się w samochodzie.
Po prostu siedziałeś w samochodzie, czekając na kolegę, aż wyjdzie z zakładu
bukmacherskiego. Potem zostałeś skuty w kajdanki i tyle. Powiedz swojemu obrońcy, że o
godz. 17.00 zadzwonił do Ciebie kolega z pytaniem, czy odebrałbyś go z zakładu
bukmacherskiego, bo przegrał wszystkie pieniądze i podwiózł do domu. Pożyczyłeś samochód
od swojej kuzynki Elizy i podjechałeś po kolegę. Zgodziłeś się ze swoim obrońcą, że odmówisz
odpowiedzi na pytania. Twój/Twoja obrońca zapewnił/-ła Cię, że możesz poprosić go/ją o
poradę w dowolnym momencie przesłuchania, jeśli zajdzie taka potrzeba, i że z pozostaje do
twojej dyspozycji jako obrońca.
Prawda niestety jest oczywiście jest dużo gorsza niż to, co powiedziałeś obrońcy: chciałeś
dokonać rozboju, ale wszystko poszło nie tak. Twoi koledzy Franciszek Wysoki i Daniel Mały
mieli za zadanie napaść na konwojentów, którzy przewozili kasetę z pieniędzmi z zakładu
bukmacherskiego, około godz. 17:30. Obaj posiadali imitacje broni, a ty miałeś broń w
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samochodzie. Oni mieli wyrwać konwojentowi kasetę z pieniędzmi i wrzucić ją do twojego
samochodu przez otwarte okno, a ty miałeś natychmiast odjechać. Franciszek Wysoki i Daniel
Mały mieli odjechać drugim samochodem, który prowadził Wojciech Wąsaty (twój znajomy).
Siedziałeś w samochodzie swojej kuzynki Elizy, czekając aż Franciszek i Daniel wrzucą przez
okno do twojego samochodu kasetę z pieniędzmi, kiedy podjechał radiowóz policyjny. Na
początku go nie zauważyłeś, ponieważ bacznie obserwowałeś ulicę, na której Franciszek i
Daniel właśnie mieli wycelować broń w konwojentów, którzy wyszli z zakładu
bukmacherskiego. Potem usłyszałeś sygnał radiowozu i rozejrzałeś się dookoła. Nagle
wszędzie było pełno policji, a ty, Franciszek i Daniel zostaliście zatrzymani i przewiezieni do
różnych komend policji. Wojciech prawdopodobniej zdołał uciec, ale nie jesteś tego pewien.
Siedziałeś w samochodzie swojej kuzynki Elizy. Często pożycza Ci swój samochód i bardzo
Cię lubi. Powiedziałeś jej, że masz prawo jazdy, co nie jest prawdą. Eliza, która ma zaledwie
20 lat, jest kosmetyczką, niewiele zarabia, bardzo cieszy się, że ma własny samochód.
W samochodzie posiadałeś imitację pistoletu, który wyglądał jak pistolet Glock 9 mm i
kominiarkę. Twoim zadaniem było po prostu siedzieć i czekać na kolegów; miałeś imitację
broni palnej i kominiarkę na wypadek, gdyby Franciszek i Daniel potrzebowali wsparcia.
Podczas przesłuchania Zostaje Ci przedstawiony zarzut usiłowania rozboju z użyciem broni palnej. Na początku
przesłuchania odmawiaj odpowiedzi na wszystkie zadawane Ci pytania. Policjant zacznie
przesłuchanie od wątku samochodu. Informuje Cię, że ustalono że samochód należy do Elizy.
Potem zaczynie sugerować, że być może Eliza była we wszystko zamieszana; jeśli to nie była
twoja broń lub twoja kominiarka, to musiały być jej rzeczy. Zdecydowanie NIE chcesz, aby
Eliza miała jakiekolwiek kłopoty, więc chociaż nadal odmawiasz odpowiedzi na pytania,
powinieneś stać się trochę zaniepokojony lub zmartwiony, możesz poprosić obrońcę o pomoc.
Po kilku pytaniach tego rodzaju spójrz na swojego obrońcę i powiedz „Czy mogą oskarżyć
Elizę?” (Tak, jakbyś chciał zacząć odpowiadać na pytania, gdyby odpowiedź na to pytanie
miała brzmieć „Tak”). Powiedz swojemu obrońcy, tak, aby słyszeli to policjanci: „Ona nie ma
z tym nic wspólnego.” Policja będzie próbowała wywierać na Tobie coraz większą presję.
Powinieneś być bardziej zdenerwowany, ale nadal odmawiaj odpowiedzi na kilka kolejnych
pytań. Następnie powiedz „No dobra, Eliza pozwoliła mi skorzystać z jej samochodu. Ale nie
ma z tą sprawą nic wspólnego. Zostawcie ją w spokoju. Ja miałem zamiar tylko odebrać kumpla
z zakładu bukmacherskiego i zostałem zatrzymany. Ja nic nie zrobiłem."
Policjanci będą pytać Cię o broń, i dlaczego rzekomo jedynie pojechałeś po kolegę mając broń
przy sobie. Po prostu odmawiaj odpowiedzi na pytania.
W trakcie przesłuchania W pewnym momencie policjanci ujawnią, że zgromadzili więcej dowodów w sprawie –
Wojciech Wąsaty został właśnie zatrzymany, znaleziono również samochód, którym odjechał
z miejsca zdarzenia i który miał służyć pozostałym do ucieczki po rozboju. Policjanci zaczną
sugerować, że samochód zostanie poddany badaniom kryminalistycznym, aby powiązać Cię z
popełnionym przestępstwem. Powinieneś zasugerować, że „pewnie samochód się zapali”.
Przesłuchujący zorientują się, że w waszych planach było spalenie samochodu po wszystkim,
a ty o tym wiedziałeś, więc musiałeś być w to zamieszany. Powinieneś oświadczyć: „Nie wiem
o czym Pan mówi. Znam takie sceny z filmów. Ja tylko czekałem na znajomego aż wyjdzie z
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zakładów bukmacherskich. ”
Funkcjonariusze policji mogą również zacząć sugerować, że poznali wasz plan działania,
ponieważ Franciszek Wysoki nie umie trzymać języka za zębami i przechwalał się niedawno
w lokalnym pubie, że razem z Danielem, Wojtkiem planujecie zrobić „skok” na konwój.
Wiesz, że Franciszek Wysoki lubi się przechwalać, szczególnie jak sobie wypije, więc to
całkiem prawdopodobne, że opowiadał o waszych planach. Odmawiaj odpowiedzi na pytania
odnoszące się do tego wątku.
Jeśli Twój obrońca nie będzie zbyt aktywny/-na w trakcie przesłuchania, powinieneś w
pewnym momencie się zniecierpliwić i zapytać go/ją, czy policjanci mogą zadawać Ci takie
pytania – przecież nie zgromadzono żadnych dowodów przeciwko Tobie. Możesz zapytać:
„czy zamierza Pan/Pani jakoś interweniować, czy po prostu przysłuchiwać się temu, co tu się
wyprawia?”. Jeśli obrońca zainterweniuje, funkcjonariusz policji powinien skomentować
postawę obrońcy podważając jego/jej kompetencje, a nawet dodać, że nie działa na korzyść
swojego klienta. To powinno sprawić, że staniesz się nerwowy i konfrontacyjny wobec
obrońcy. Powinieneś powiedzieć do niego coś w stylu: „Czy zna się Pan/Pani z tymi
policjantami? Po której jest Pan/Pani stronie?".
c. Instrukcje dla funkcjonariuszy policji –
Ta scena potrwa 20 minut, ale zostanie podzielona na dwie 10-minutowe części. Pod koniec
pierwszej 10-minutowej części dojdzie do zmiany uczestnika/-czki występującego/-jej w roli
obrońcy .Po tej zmianie, będziemy kontynuować od miejsca, w którym zatrzymaliśmy się przed
zmianą, z nową osobą występującą w roli obrońcy (tak, jakby był to ten sam obrońca). [Ma to
na celu umożliwienie większej liczbie uczestników wystąpienie w roli obrońcy.] Najlepiej, by
jeden z policjantów przejął inicjatywę i był najbardziej aktywny w pierwszej 10-minutowej
części, podczas gdy drugi policjant pozostanie bierny. W drugiej połowie sceny policjanci
powinni zamienić się rolami.
Występując w roli policjanta prowadzącego przesłuchanie, nie musisz dokładnie wiedzieć, co
może, a czego nie może powiedzieć funkcjonariusz policji, ponieważ chcemy, aby twoja
rozmowa była mieszanką dobrej i nieprawidłowej taktyki! W tej scenie potrzebujemy
obrońców, którzy będą czujni i będą interweniować / sprzeciwiać się określonym pytaniom lub
komentarzom policjantów. Powinieneś uwzględnić część zastrzeżeń obrońcy. Byłoby dobrze,
gdybyś w trakcie odgrywania roli policjanta, czasem był bardzo asertywny wobec obrońcy,
aby wymagać od niego uczciwej komunikacji z tobą. Może się nawet zdarzyć, że zasugerujesz
obrońcy, że swoim zachowaniem utrudnia postępowanie i może to skutkować odpowiednimi
konsekwencjami wobec niego.
Podejrzany – Marek Kwiatkowski (lat 23) – został zatrzymany w związku z podejrzeniem
usiłowania rozboju z użyciem broni palnej. Najbardziej interesuje Cię wątek usiłowania
rozboju. W trakcie rozmowy z obrońcą przekazałeś mu/jej poniższe informacje. Obrońca
konsultował się z Klientem, przesłuchanie Marka Kwiatkowskiego ma się rozpocząć o godz.
20:00.
- Marek Kwiatkowski został zatrzymany o godz. 17.45, w samochodzie w centrum miasta.
Został zatrzymany w związku z podejrzeniem usiłowania rozboju z użyciem broni palnej;
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- Policjanci zatrzymali również dwóch innych mężczyzn, Franciszka Dużego i Daniela
Małego. Zostali przewiezieni do dwóch rożnych komend policji;
- Policjanci uważają, że Marek Kwiatkowski działał wspólnie i w porozumieniu z
Franciszkiem Dużym i Danielem Małym, oraz jeszcze jedną, ustaloną osobą, która ukrywa się
przed organami ścigania i nie została jeszcze zatrzymana. Do zatrzymania trójki mężczyzn
doszło w związku z usiłowaniem rozboju na furgonetce konwojentów, przewożących
pieniądze z zakładu bukmacherskiego;
- Funkcjonariusze policji operacyjnie zdobyli informacje o tym, że planowany jest rozbój z
użyciem broni palnej; na miejscu zdarzenia byli już policyjni „tajniacy”, który zauważyli
Marka Kwiatkowskiego, gdy siedział w swoim samochodzie, starając się wyglądać
niepozornie; miał na sobie ciemne okulary, był owinięty szalikiem zasłaniającym niemal całą
jego twarz;
- W rzeczywistości nie doszło do rozboju; dzielnicowy policjant, który otrzymał telefon od
zdenerwowanej kwiaciarki, która zgłosiła podejrzany samochód zaparkowany przed jej
kwiaciarnią podjechał swoim radiowozem z włączoną sygnalizacją i zaparkował koło
samochodu Marka Kwiatkowskiego, gdy Franciszek Duzy i Daniel Mały mieli celować swoją
bronią w konwojentów, którzy właśnie wychodzi z zakładu bukmacherskiego;
- Funkcjonariusze policji działający pod przykryciem natychmiast ujęli i zatrzymali Marka
Kwiatkowskiego, Franciszka Dużego i Daniela Małego. Czwarty mężczyzna odjechał
samochodem, który najpewniej przeznaczony był do wspólnej ucieczki po rozboju;
- Marek Kwiatkowski został zatrzymany w samochodzie marki Opel Corsa, który okazał się
należeć do jego kuzynki Elizy, kosmetyczki. W miejscu przeznaczonym na nogi po stronie
pasażera znajdowała się imitacja pistoletu, która wygląda dokładnie jak pistolet Glock 9 mm.
Na tylnym siedzeniu samochodu znaleziono również kominiarkę.
Powiedziałeś obrońcy, że planowane jest przedstawienie Markowi Kwiatkowskiemu zarzutu
usiłowania rozboju z użyciem broni palnej. Przekazałeś także obrońcy, że aktualnie
analizowane są nagrania z kamer przemysłowych z okolicy; jeśli odnalezione zostanie
nagranie, na którym wiać Marka Kwiatkowskiego i pozostałych współsprawców, będzie to
ważny dowód w sprawie.
Sądzisz, że plan działania był następujący: Franciszek Duży i Daniel Mały mieli napaść na
konwojentów i zabrać im kasetę z pieniędzmi, a następnie wrzucić ją do samochodu Marka
Kwiatkowskiego, który miał od razu odjechać; pozostali mieli uciec z miejsca zdarzenia
drugim samochodem.
Podczas przesłuchania Przedstawiasz podejrzanemu zarzut usiłowania rozboju z użyciem broni palnej. Rozpocznij
przesłuchanie od wątku samochodu. Spytaj podejrzanego, czy był to jego samochód; czy
podobały mu się różowe, futerkowe ozdoby, które wisiały na wstecznym lusterku; czy nie było
to dla niego zbyt kiczowate; czy w samochodzie ładnie pachniało perfumami; czy posiadał
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obowiązkowe ubezpieczenie OC; czy rzeczywiście był to samochód jego kuzynki Elizy. Znasz
odpowiedź na te ostatnie pytania ponieważ sprawdziłeś te informacje w policyjnej bazie
danych. W dalszej kolejności spytaj, czy kuzynka podejrzanego wie, że używał jej samochodu.
Spytaj, czy w samochodzie znajdowała się atrapa pistoletu – możesz powiedzieć, że dla Ciebie
oczywistym jest, że jeśli znajdowała się tam prawdziwa broń, to musiała należeć do kuzynki,
tak jak samochód. Spytaj, czy kuzynka wiedziała, że Marek Kwiatkowski jeździ jej
samochodem wokół zakładu bukmacherskiego z zamiarem rozboju i ma przy sobie broń? Czy
czasem policjanci nie powinni jej odwiedzić, aby porozmawiać z nią o całej sytuacji? Możesz
zasugerować, że kuzynka powinna zostać zatrzymana przez policję i szczegółowo
przesłuchana Jeśli podejrzany nie przyznaje się, to może Eliza ma coś wspólnego z tą
sprawą…? Marek Kwiatkowski na ogół będzie odmawiał odpowiedzi na pytania, ale po
pewnym czasie spyta swojego obrońcę, czy policja może oskarżyć Elizę o cokolwiek i powie
obrońcy, że Eliza nie ma nic wspólnego z „tym wszystkim”. Powinieneś kontynuować
przesłuchanie. Spytaj, co podejrzany rozumie przez „to wszystko” – czy ma na myśli rozbój,
kradzież, a może oddanie strzału z broni do konwojentów? Zasugeruj, że wiesz, jaki był plan
działania Marka Kwiatkowskiego i jego współsprawców. Spytaj, czy Eliza wiedziała, że Marek
Kwiatkowski planuje użyć jej samochodu do rozboju?
Marek Kwiatkowski wyjaśni, że jedynie pojechał odebrać znajomego z zakładu
bukmacherskiego. Spytaj, czy w tym celu potrzebował broni i kominiarki. Postaraj się drążyć
wątek broni palnej. Podejrzany powinien odmówić odpowiedzi na pytania tego dotyczące.
Podczas przesłuchania:
Otrzymasz nowe informacje – okaże się, że znaleziono samochód, który miał służyć
pozostałym do ucieczki po rozboju. Samochód był częściowo spalony, zatrzymano także
Wojciecha Wąsa. Mówisz podejrzanemu, że znaleziono drugi samochód (nie wspominając o
jego uszkodzeniu) i że Wojciech został zatrzymany. Powiedz Markowi Kwiatkowskiemu, że
samochód zostanie poddany badaniom kryminalistycznym, i jeśli zostaną ujawnione ślady
DNA Marka, będzie to ważny dowód pozwalający powiązać go ze sprawą. Marek
Kwiatkowski rzuci „Pewnie samochód się zapalił”, a ty zaczniesz dopytywać - czy to był może
ich wspólny plan, aby zniszczyć samochód po całej „akcji”? Czy zaplanowali ja tak, że Wojtek,
Franciszek i Daniel odjadą tym samochodem, a potem go porzucą i podpalą? Czy Marek
Kwiatkowski miał na nich grzecznie czekać, aż spotkają się później i podzielą „łupem”? Z
ustaleń policji wynika, że o takim właśnie planie działania kilka dni temu opowiadał Franciszek
Wysoki swoim znajomym w lokalnym pubie. Franciszek chyba nie umie trzymać języka za
zębami, zwłaszcza jak się na napije, prawda? Skoro jest taki gadatliwy, to pewnie teraz
opowiada wszystko twoim policyjnym kolegom, w tym o roli Marka Kwiatkowskiego w całej
sprawie. Powiedz, że zdecydowanie lepiej będzie, jeśli podejrzany sam opowie całą historię ze
szczegółami, nim policjanci dowiedzą się tego od innych sprawców.
W pewnym momencie przesłuchania Marek Kwiatkowski powinien zirytować się na swojego
obrońcę. Nastąpi między nimi krótka wymiana zdań, możesz wtrącić sarkastyczny komentarz
do Marka, w stylu: „Ma Pan świetnego obrońcę, dobrze się znamy i często spotykamy! Jest
Pan w dobrych rękach” Obrońca powinien zareagować i sprzeciwić się twojej uwadze. Możesz
(mało szczerze) przeprosić za zbytnie spoufalanie się z obrońcą.
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Załącznik 2a. Przykładowe zachowania wymagające interwencji
WIDEO - film edukacyjny “Obrońca-klient”
https://www.youtube.com/watch?v=3Q1LdDFiwB8&feature=youtu.be

Minuta filmu i Omówienie zachowania obrońcy/klienta
zachowanie
1:13

Obrońca powinien zażądać informacji, czy zatrzymanego pouczono o
prawie do kontaktu z adwokatem oraz poinformowaniu osoby najbliższej o
jego zatrzymaniu. Powinien zweryfikować te informacje podczas rozmowy
z zatrzymanym oraz poprzez analizę protokołu zatrzymania.

1:35

Obrońca mogła zostać wprowadzona w błąd przez funkcjonariusza Policji.
Powiedział on, że prowadzącego sprawę nie ma, ale już nie wspomniał, że
do czynności z zatrzymanym został oddelegowany inny funkcjonariusz
Policji i że takie czynności właśnie mają się rozpocząć. Jest to
nieprawidłowe zachowanie funkcjonariusza Policji, naruszające prawo do
obrony zatrzymanego/podejrzanego.

2:38

Prawo do kontaktu z adwokatem/obrońcą oraz prawo do poufnej z nim
rozmowy, składające się na prawo do obrony zatrzymanego, nie jest w tej
sytuacji w pełni zapewnione. Odsunięcie się funkcjonariusza Policji, który
nadal pozostaje “w obszarze” i może przysłuchiwać się rozmowie narusza
prawo do obrony zatrzymanego oraz prawo dostępu do adwokata, z
zachowaniem poufności. W szczególności, z treści przepisu art. 245 par. 1
k.p.k. wynika, że zatrzymanemu na jego żądanie należy niezwłocznie
umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem lub radcą
prawnym, a także bezpośrednią z nimi rozmowę; w wyjątkowych
wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, zatrzymujący
może zastrzec, że będzie przy niej obecny. Tym samym, funkcjonariusz
Policji może zastrzec swoją obecność przy rozmowie zatrzymanego z
obrońcą jedynie w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi
okolicznościami. Obrońca zatrzymanego powinien wnieść o podanie przez
funkcjonariusza, czy w jego ocenie taki przypadek zachodzi oraz na jakich
przesłankach go opiera. Jeżeli funkcjonariusz nie wskaże takich podstaw,
winien pozostawić obrońcę samego z zatrzymanym, zapewniając im
poufność kontaktu. W przypadku odmowy opuszczenia przez
funkcjonariusza miejsca kontaktu zatrzymanego z obrońcą, obrońca
powinien przeprowadzić rozmowę z zatrzymanym z zachowaniem
maksymalnej poufności, zwracając uwagę, czy funkcjonariusz nie ingeruje
w przebieg tej rozmowy, nie podsłuchuje jej, nie komentuje.

2:55

Obrończyni w sposób niepełny poinformowała zatrzymanego o
przysługujących mu prawach, w zakresie prawa do odmowy odpowiedzi na
pytania. Nie doprecyzowała, że z prawa tego zatrzymany może skorzystać,
jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego
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najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe. Obrończyni nie wyjaśniła zatrzymanemu istoty tego prawa, co
mogło wpłynąć na jego późniejszą postawę podczas przesłuchania.
3:05

Obrończyni nie wyjaśnia, w związku z jakim “narażeniem” zatrzymany ma
prawo do odmowy odpowiedzi na pytania (j.w.).

3:30-3:45

Obrończyni powinna, w miarę możliwości, ewentualnie po skierowaniu do
funkcjonariusza ponownej prośby o zapewnienie poufności kontaktu
zatrzymanego z obrońcą, postarać się o uzyskanie bardziej szczegółowych
danych o zachowaniu zatrzymanego, w szczególności, czy środki
odurzające nabył on w Polsce, czy za granicą. Wówczas, po uzyskaniu
informacji, że narkotyki zostały przez zatrzymanego nabyte w Czechach,
obrończyni powinna doradzić zatrzymanemu skorzystanie z prawa do
odmowy odpowiedzi na pytanie o pochodzenie środków odurzających (lub
nawet skorzystanie z prawa do odmowy składania wyjaśnień w tym
zakresie), wskazując, że jego zachowanie mogłoby zostać zakwalifikowane
jako zbrodnia z art. 55 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

4:04

Obrończyni powinna wyjaśnić zatrzymanemu, że zgodnie z art. 175 par. 1
k.p.k., art. 74 ust. 1 k.p.k. oraz w związku z przysługującym mu prawem do
obrony, ma on prawo do odmowy składania wyjaśnień oraz odmowy
odpowiedzi na poszczególne pytania i z faktu skorzystania z tego prawa nie
można wyprowadzać negatywnych skutków dla zatrzymanego, ponadto nie
ma on obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść, a tak
mogłoby być w tym przypadku, gdyby złożył wyjaśnienia w zakresie
pochodzenia środków odurzających.

4:19

Obrońca powinna zapytać, jakie czynności były już realizowane z udziałem
zatrzymanego, czy funkcjonariusze Policji rozpytywali go o okoliczności
nabycia, posiadania oraz przeznaczenia ujawnionych środków
odurzających, czy z rozmowy tej została sporządzona notatka służbowa,
czy zatrzymany podpisywał jakieś dokumenty, a jeżeli tak, jakie, czy został
mu wydany protokół zatrzymania, czy ma go przy sobie, czy podczas
zatrzymania zażądał kontaktu z obrońcą oraz powiadomienia osoby
najbliższej, czy ma zastrzeżenia do przebiegu czynności zatrzymania i chce
złożyć zażalenie na zatrzymanie, czy były podejmowane wobec
zatrzymanego czynności przeszukania pojazdu/mieszkania/osoby, z jakim
rezultatem, czy ma zastrzeżenia do sposobu przeprowadzenia tych
czynności i chciałby złożyć zażalenie.

WIDEO - film edukacyjny “Obrońca-klient-funkcjonariusz”
https://www.youtube.com/watch?v=3xPKODIYHn0&feature=youtu.be

Minuta filmu i Omówienie zachowania obrońcy/klienta/funkcjonariusza
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zachowanie
0:11

Po przedstawieniu się, a przed rozpoczęciem czynności, funkcjonariusz
Policji powinien poprosić obrończynię o przedłożenie upoważnienia do
obrony(chyba, że już wcześniej złożyła je ona do akt sprawy), jak również
zweryfikować jej tożsamość na podstawie legitymacji adwokackiej, a
następnie wpisać jej obecność i dane do protokołu przesłuchania
podejrzanego.
W zakresie odbierania przez funkcjonariusza tzw. danych
osobopoznawczych z art. 213 KPK, których zebranie jest celem
postępowania przygotowawczego to należy pamiętać, że osoba
podejrzana, której ma być przedstawiony zarzut nie ma obowiązku ich
podawania (np. co do stanu majątkowego, dochodów, karalności) - co
wynika z generalnej zasady braku obowiązku dostarczania dowodów
przeciwko sobie.

2:52 ogłoszenie Podejrzanemu ogłoszono zarzut posiadania znacznej ilości środka
podejrzanemu
odurzającego i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej czynienia
zarzutu
przygotowań do wprowadzenia go do obrotu, za co podejrzanemu grozi
kara do 10 lat pozbawienia wolności. W takich sprawach prowadzone jest
śledztwo (art. 325b par. 1 pkt 1 k.p.k. i art. 309 pkt 4 k.p.k.). W związku z
tym, zgodnie z art. 313 par. 1 k.p.k., powinno zostać sporządzone
postanowienie o przedstawieniu zarzutów, które następnie powinno zostać
ogłoszone niezwłocznie podejrzanemu. Postanowienie o przedstawieniu
zarzutów powinno zostać podpisane przez podejrzanego. Z filmu wynika,
że takie postanowienie nie zostało sporządzone. Podejrzany nie otrzymał
postanowienia do podpisu, a funkcjonariusz Policji odczytuje tylko treść
zarzutu z ekranu komputera.
Niezależnie od błędnego przeprowadzenia czynności przedstawienia
zarzutów przez policjanta (odbył się ono jak w dochodzeniu, to jest w
trybie art. 325g KPK podczas, gdy czyn zarzucony determinował
prowadzenie postępowania w formie śledztwa), to zaniechania
sporządzenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów nie zwalnia
organu procesowego z obowiązku poinformowania o prawach z art. 313
par 3 kpk (czyli zarówno o prawie do żądania podania ustnych motywów,
jak i sporządzenia uzasadnienia zarzutów na piśmie). Ograniczenie
formalizmu nie może ograniczać prawa do obrony. Obrońca w tym
zakresie również powinien złożyć stosowny wniosek, czego nie zrobił.
3:36 pouczenia Funkcjonariusz Policji w sposób niepełny pouczył podejrzanego o
dla
przysługującym mu prawie do odmowy odpowiedzi na poszczególne
podejrzanego
pytania, w szczególności nie wyjaśnił podejrzanemu istoty tego prawa,
które dotyczy takich odpowiedzi, które mogłyby narazić podejrzanego lub
osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo, zgodnie
z treścią art. 300 par. 1 k.p.k.
Pouczenie powinno być wręczone na piśmie i potwierdzone przez niego
podpisem. Obrońca w tym etapie czynności jest niestety całkowicie
bierny, co pozwala funkcjonariuszowi na prowadzeniu przesłuchania na
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"swoich zasadach". Rolą obrońcy jest również czuwaniem nad
prawidłowym przebiegiem przesłuchania, co więcej zgodnie z art. 148 par
3 i 4 oraz art. 150 par 2 KPK ma w tym zakresie określone instrumenty.
Brak pouczenia mogło spowodować, że podejrzany nie zrozumiał
przysługującego mu prawa i podjął niekorzystną dla siebie decyzję o
odpowiadaniu na pytania funkcjonariusza Policji, pomimo pierwotnej woli
zachowania milczenia. Obrońca winna doprecyzować podejrzanemu treść
przysługującego mu prawa i wyjaśnić podejrzanemu jego istotę.
3:42

Funkcjonariusz Policji powinien zapytać nie tylko o podpisanie pouczeń
na piśmie, ale także o to, czy podejrzany je zrozumiał. Podejrzany
powinien mieć czas na spokojne zapoznanie się z pouczeniami poprzez ich
przeczytanie, a w razie wątpliwości co do ich treści, poradzić się swojego
obrońcy. Obrońca powinien upewnić się, że podejrzany zna i zrozumiał
przysługujące mu prawa i ciążące na nim obowiązki, udzielić wszelkich
niezbędnych wyjaśnień, poprosić o czas na przeczytanie przez
podejrzanego pouczeń.

4:08

Funkcjonariusz Policji powinien powstrzymać się od komentowania
decyzji i postawy procesowej podejrzanego, a w ten sposób wpływania na
podejrzanego i jego decyzję o odmowie ustosunkowania się do zarzutów
oraz odmowy składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.
Obrońca powinien zareagować i wnieść o zaprzestanie takiego zachowania
przez funkcjonariusza Policji, jako ingerującego w jego prawo do obrony.

4:30

Funkcjonariusz Policji narusza rażąco prawo do obrony podejrzanego,
ignorując stanowisko podejrzanego o chęci odmowy składania wyjaśnień
i zachęcając go do składania takich wyjaśnień przez zadawanie dalszych
pytań. Ponadto, funkcjonariusz Policji narusza prawo do obrony
podejrzanego poprzez przerywanie obrońcy i uniemożliwianie obrońcy
wykonywania jego funkcji polegającej na bieżącym doradzaniu
podejrzanemu,
w
jego
najlepszym
interesie.
Obrońca powinien być w swoich czynnościach bardziej stanowczy, winien
kategorycznie wskazać, że podejrzany skorzystał z prawa do odmowy
składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania, wobec czego zadawanie
pytań pomimo tego przez funkcjonariusza Policji, narusza prawo do
obrony podejrzanego.

4:52

j.w.

4:57

Wykonywanie czynności obrończych przez obrońcę i doradzanie
podejrzanemu nie jest utrudnianiem czynności. Stanowisko i zachowanie
funkcjonariusza Policji rażąco narusza prawo do obrony podejrzanego
oraz prawo do korzystania przez podejrzanego z pomocy obrońcy.

5:11

Funkcjonariusz Policji zawarł w protokole wyjaśnienia podejrzanego
uzyskane z naruszeniem jego prawa do obrony oraz pomimo skorzystania
na początku przez podejrzanego z prawa do odmowy składania wyjaśnień
i odmowy odpowiedzi na pytania.

5:15

Ponownie funkcjonariusz Policji w sposób nieuprawniony ingeruje w
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postawę podejrzanego, poprzez przekonywanie, że korzystanie przez
podejrzanego z jego uprawnień, takich jak odmowa składania wyjaśnień i
odmowa odpowiedzi na pytania może skutkować dla niego
niekorzystnymi konsekwencjami.
5:23

Funkcjonariusz Policji w sposób nieuprawniony kontynuuje czynność
przesłuchania, pomimo dwukrotnego wniesienia przez obrońcę o przerwę
w czynnościach i porozmawianie z podejrzanym, stanowi to naruszenie
prawa do obrony podejrzanego i prawa do korzystania przez podejrzanego
z pomocy obrońcy. Prawo to nie ogranicza się tylko do samej obecności
obrońcy
podczas
czynności.
Obrońca winna kategorycznie zażądać przerwania czynności i
umożliwienia jej porozmawiania z podejrzanym celem wytłumaczenia mu
jego sytuacji oraz przysługujących mu praw.

5:40

Funkcjonariusz Policji kolejny raz ignoruje wniosek obrońcy o przerwę i
kontynuuje czynność, co stanowi naruszenie prawa do obrony
podejrzanego. Funkcjonariusz ignoruje, że początkowo podejrzany chciał
skorzystać z prawa do odmowy składania wyjaśnień, niejako naciskając
podejrzanego na składanie takich wyjaśnień, także poprzez ignorowanie
roli
obrońcy
podczas
czynności.
Obrońca powinna kategorycznie zasugerować podejrzanemu, że w jego
najlepszym interesie jest odmowa składania dalszych wyjaśnień.

6:30

Obrońca powinna kategorycznie zasugerować podejrzanemu, że w jego
najlepszym interesie jest odmowa składania dalszych wyjaśnień i odmowa
odpowiedzi na dalsze pytania funkcjonariusza Policji.

6:48

Funkcjonariusz Policji powinien zapytać obrończyni, czy ma jakieś
pytania do podejrzanego, czego zaniechał, ponownie ignorując obecność i
rolę obrońcy podczas przesłuchania.

Załącznik 3. Materiały dla uczestników na zajęcia - sesja 2
(Umiejętności komunikacyjne)
Załącznik zawiera materiały dla uczestników do rozdania na zajęciach, z których korzystali
prowadzący szkolenie pilotażowe NETPRALAT na potrzeby sesji 2 – umiejętności
komunikacji.
● Formularz wyników obserwacji – ćwiczenie nr 3
Ćwiczenie nr 3: „Świadek”
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Zadawanie pytań:
Pytania otwarte czy zamknięte? Pytania
sugestywne? Pytania wielokrotnego wyboru?
Pytania podwójne?
Na jakie tematy?
Fakty?

Kontekst?

Kwestie praktyczne?
…
Pytania dotyczą tematu czy wprowadzone
zostały (w sposób dorozumiany) nowe tematy?
Pytania mają na celu wyjaśnienie czy wsparcie i
zmotywowanie do udzielenia odpowiedzi?

Aktywne słuchanie
Kontakt wzrokowy
Kiwanie głową
Empatyczne podejście
Wypowiedzi pomocnicze („aha” itp.)
Pytania uzupełniające

Podsumowanie
a.

Co?

b.

Kiedy?

c.

Jak?

d.

Uwagi:
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Załącznik 4. Materiały dla uczestników na zajęcia - sesja 3
(Podejście psychospołeczne)
Ćwiczenia przedstawione poniżej mogą posłużyć jako symulacja ewentualnych sytuacji, w
których mogą znaleźć się adwokaci uczestniczący w przesłuchaniu na policji.
Celem przeprowadzenia tych ćwiczeń jest zastosowanie omawianych przez nas koncepcji oraz
zachęcenie uczestników do refleksyjnego podejścia w ramach tego szkolenia.
Mamy nadzieję, że przeprowadzenie ćwiczeń symulujących rzeczywiste sytuacje zachęci
Państwa do retrospektywnego zastosowania tych koncepcji do własnych doświadczeń
zawodowych.

SPRAWA 1:
Pani A. jest podejrzana o spowodowanie uszkodzenia ciała ulicznego przechodnia. Jest
Pani/Pan adwokatem, który wspiera panią A. na posterunku policji. Podczas wstępnej
rozmowy staje się jasne, że pani A. ma problemy z komunikowaniem się - mówi
nieprzerwanie, bez pauz, przeskakuje z jednego tematu na drugi, jej wypowiedź staje się
chwilami niezrozumiała. Ma Pani/Pan trudności z utrzymaniem uwagi pani A. Przez pozostałą
część rozmowy pani A. uskarżą się na liczne problemy zdrowotne i niezdolność do znalezienia
pracy. Stwierdza również, że policjant kłamie i spiskuje przeciwko niej z jej byłym partnerem,
ponieważ nie chcą, by sprawowała opiekę nad swoimi dziećmi.
Pytania:
a) Jakie czynniki sugerują, że A. może być podatna na pokrzywdzenie (ang.
„vulnerable”)?
b) Na jakie zagrożenia narażona jest A. na tym etapie postępowania karnego z uwagi
na swoją potencjalną podatność na pokrzywdzenie?
c) Jak można uzasadnić stwierdzenie, że A. może być podatna na pokrzywdzenie?
d) Jakie są implikacje prawne potencjalnej podatności A. na pokrzywdzenie?
e) Co zrobiłaby Pani/zrobiłby Pan jako adwokat A.?

SPRAWA 2:
Została Pani poproszona/ został Pan poproszony o pomoc zatrzymanemu na posterunku policji.
Po wejściu do pomieszczenia, gdzie znajduje się pan B. wyczuwa Pani/Pan, że B. jest bardzo
spięty i wygląda na przerażonego. Kiedy po przedstawieniu się zadaje Pani/Pan pytanie „Jak
się Pan miewa?”, B. zaczyna szlochać. Twierdzi, że policjanci wyrządzili mu krzywdę podczas
zatrzymania i błaga, by zabrać go z aresztu. Kiedy zaczyna Pani/Pan zadawać pytania o to, co
się stało, ma Pani/Pan problem ze zrozumieniem odpowiedzi. B. w niejasny sposób opowiada,
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co się stało, nieustannie zmienia temat, przeskakując z czasu teraźniejszego w przeszłość i
odwrotnie, co utrudnia zebranie i wyjaśnienie faktów. W tym momencie powątpiewa Pani/Pan
nawet w jego wiarygodność ze względu na to, że B. zaprzecza sam sobie.
Jeśli dobrze go Pani zrozumiała/ Pan zrozumiał, B. wyjaśnia, że został wybrany z powodów
uprzedzeń rasowych, po czym został zatrzymany. W tym momencie jeden z funkcjonariuszy
uderzył go w twarz, co spowodowało, że B. upadł na podłogę, a drugi funkcjonariusz kopnął
go dwa lub trzy razy w nogi oraz w plecy. Po przewiezieniu B. na posterunek policji nic więcej
nie zaszło. B. pokazuje poranione nogi i plecy. Pamięta także upokarzające uwagi
wypowiedziane podczas zatrzymania, mające związek z jego wyglądem fizycznym, oraz
rasistowskie komentarze, np. „wracaj do swojego kraju”, „wszyscy jesteście przestępcami”.
Pytania:
a) W scenariuszu sprawy, gdy adwokat pyta „Jak się Pan miewa?”, pan B. zaczyna
opowiadać o rzekomym złym traktowaniu. Czy zadałaby Pani /zadałby Pan takie
pytanie?
b) Jak by Pani postąpiła /Pan postąpił, gdyby osoba zaczęła szlochać na głos?
c) Czy Pani/Pana zdaniem, może się Pani/Pan spotkać z sytuacją złego traktowania
przez funkcjonariusza policji?
d) Jak należy postąpić po uzyskaniu takiej informacji od klienta?
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Załącznik 5. Materiały dla uczestników na zajęcia - sesja 4
(Porozumiewanie się za pośrednictwem tłumacza)
PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE TŁUMACZENIA
Dyrektywa może zostanie wdrożona tylko wtedy, gdy wszystkie strony będą świadome
podstawowych wymogów w zakresie komunikacji za pośrednictwem tłumacza. W celu
uniknięcia jakichkolwiek nieporozumień, poniżej przedstawiamy podstawowe koncepcje
dotyczące tłumaczenia.
a. Tłumaczenie dosłowne (słowo w słowo)
Tłumaczenie dosłowne jest możliwe tylko wtedy, gdy treść jest jednoznaczna merytorycznie
(np. tekst techniczny). Metoda ta rzadko bywa odpowiednia w zwykle dość niejednorodnym
kontekście prawnym, gdzie występuje częściowo język potoczny, terminologia techniczna lub
nawet naukowa oraz język prawny i prawniczy opisujący fakty lub pojęcia związane z
konkretnym systemem prawnym. W zależności od struktury sądownictwa, ekwiwalenty pojęć
mogą nie istnieć w języku docelowym. Warto na przykład wspomnieć państwa, w których nie
istnieją pisane kodeksy, a prawo jest przekazywane ustnie. Ponadto, w tłumaczeniu tego
rodzaju mamy do czynienia z różnymi rejestrami - od obelżywych zwrotów po język wysoce
techniczny lub o wysokim stopniu specjalizacji, nawiązujący do odmiennych społecznokulturowych realiów.
b. Tłumacz ustny versus tłumacz pisemny
W niektórych językach nie istnieją odmienne terminy określające tłumaczy ustnych i
pisemnych. W praktyce należy odróżnić tłumacza pisemnego, tj. profesjonalistę, który
tłumaczy tekst pisany, od tłumacza ustnego, który - stosując różne techniki tłumaczenia w
zależności od okoliczności - ustnie tłumaczy to, co zostało powiedziane. W obu tych
przypadkach wymagane są wysokie kwalifikacje do pracy w różnych dziedzinach
prawniczych.
Zgodnie z art. 3 ust. 7 dyrektywy 2010/64, „w drodze wyjątku od zasad ogólnych [...] można
przedstawić tłumaczenie ustne lub streszczenie ustne istotnych dokumentów, pod warunkiem
że takie tłumaczenie ustne lub streszczenie ustne pozostaje bez uszczerbku dla rzetelności
postępowania”.
Patrz także: opinia AG Yves Bot w przypadku Covaci, C/216/14 (TSUE)
c. Wymagane kwalifikacje i umiejętności tłumacza ustnego
Poniżej zamieszczamy kilka przydatnych informacji o (minimalnych) wymogach, które należy
spełnić, aby być wykwalifikowanym tłumaczem prawniczym.
Warto mieć na uwadze, że tłumaczenie ustne (i pisemne) wymaga profesjonalnego szkolenia,
zwłaszcza, gdy od jakości tłumaczenia zależy życie i prawa człowieka. Niestety, jak
przypomniano powyżej, nie zawsze jest to możliwe, zwłaszcza w przypadku mniej
rozpowszechnionych języków.
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Tłumacz musi posiąść następujące kompetencje i umiejętności:
Władanie co najmniej dwoma językami!
Kompetencje interkulturowe:
Język i elementy kulturowe są nierozłączne: profesjonalny tłumacz jest zatem świadomy
elementów kulturowych w obu językach, w tym w tym m.in. sposobu zachowania, gestów,
tonu, wartości, ról, instytucji, a także różnic i podobieństw językowych. Należy pamiętać o
szeregu istotnych kwestiach, np. w niektórych kulturach przyjęte jest, że mężczyźnie nie wolno
rozmawiać z kobietą bez uprzedniej zgody jej ojca, brata lub męża. Jeśli Państwa klientka jest
kobietą o określonym pochodzeniu kulturowym, należy zapytać ją, czy nie preferuje kobiety
jako tłumacza. I na odwrót - mężczyzna pochodzący z niektórych państw nie zaakceptowałby
kobiety w roli tłumacza.
Dogłębna znajomość terminologii specjalistycznej:
Przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz prawnicy posługują się
specjalistycznym językiem, którego nauczyli się w trakcie studiów. By prawidłowo tłumaczyć
(ustnie i pisemnie) tego rodzaju komunikaty, niekoniecznie samemu będąc absolwentem
studiów prawniczych, tłumacze ustni powinni jednak posiąść kompleksową wiedzę na temat
systemu prawnego i wymiaru sprawiedliwości w państwach, w których używa się języka
źródłowego i docelowego; rozumieć różne dziedziny prawa (materialnego, procesowego,
karnego, cywilnego, administracyjnego itd.) i wykazywać się dogłębnym zrozumieniem roli
adwokatów, sędziów i innych urzędników sądowych, prokuratorów i tłumaczy.
Przestrzeganie postanowień kodeksu etyki zawodowej tłumaczy (Załącznik III)
Etyka zawodowa to niezbędny element wykonywania wszystkich wolnych zawodów. Pomimo
iż w większości państw tłumaczenie ustne i pisemne nie jest zawodem regulowanym,
wykwalifikowani tłumacze ustni i pisemni przestrzegają postanowień kodeksu etyki
zawodowej. Jest to także warunek, który muszą spełnić wszystkie krajowe stowarzyszenia
tłumaczy prawniczych, by mogły stać się członkiem Europejskiego Stowarzyszenia
Tłumaczy Sądowych (EULITA). Relacja zaufania między Państwem a (wykwalifikowanym)
tłumaczem ustnym jest budowana w oparciu o zasady etyczne ujęte w kodeksach etyki.
Opanowanie wszystkich metod tłumaczenia ustnego:
Jak wspomniano powyżej, profesjonalny tłumacz musi opanować kilka metod tłumaczenia,
które będzie stosował w zależności od sytuacji.
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• Tłumaczenie konsekutywne:
Tłumacz rozpoczyna tłumaczenie po zakończeniu wypowiedzi przez mówcę w języku
źródłowym (mówionym lub migowym). Tłumacze ustni mogą korzystać z techniki notacji
pomagającej im odtworzyć w pamięci dłuższe fragmenty wypowiedzi na potrzeby
tłumaczenia. Jest to sposób tłumaczenia najczęściej stosowany na komendzie policji.
• Tłumaczenie symultaniczne:
Tłumacz tłumaczy komunikat z języka źródłowego na język docelowy równolegle z
wypowiedziami mówcy w języku źródłowym mówionym lub migowym (bez przerw na
tłumaczenie). Jest to sposób tłumaczenia powszechnie stosowany w przypadku tłumaczenia
języka migowego, jak i podczas konferencji. Do tego sposobu tłumaczenia niezbędna jest
podstawowa infrastruktura i urządzenia, takie jak kabiny, mikrofony, słuchawki. Jest to
sposób stosowany także w przypadku tłumaczeń na odległość (zdalnych) i tłumaczenia
pośredniego poprzez inny język obcy (patrz poniżej).
• Tzw. „szeptanka” (chuchotage):
Tłumaczenie symultaniczne, podczas którego tłumacz nie znajduje się w kabinie do
tłumaczeń symultanicznych. Zazwyczaj tłumaczenie z zastosowaniem „szeptanki” wykonuje
się dla nie więcej niż trzech osób. Tłumacz (bez mikrofonu i słuchawek) zazwyczaj zajmuje
miejsce blisko osoby obcojęzycznej.
• Tłumaczenie a’vista:
Polega na tłumaczeniu dokumentów ustnie w trybie ad-hoc. Dokument sporządzony na
piśmie w języku źródłowym jest tłumaczony płynnie na język docelowy, ustnie lub językiem
migowym, tak jak gdyby był sporządzony w języku docelowym (patrz cytowany powyżej
art. 3 ust. 7 dyrektywy 2010/64).
• Tłumaczenie ustne na odległość (zdalne):
Rozwój technologii z dziedziny informatyki i łączności umożliwił tłumaczenie ustne
pomimo tego, że strony znajdują się w różnych miejscach. Tłumacz może znajdować się w
tym samym miejscu co mówca, odbiorca tłumaczenia lub w lokalizacji trzeciej. Tłumaczenie
zdalne jest najczęściej wykonywane symultanicznie.
• Tłumaczenie pośrednie poprzez inny język obcy (Relay):
Tłumaczenie pośrednie poprzez inny język obcy ma miejsce wtedy, gdy tłumacz tłumaczy
mówcę nie bezpośrednio na drugi język, lecz pośrednio z innego języka, na który
wypowiedzi mówcy są tłumaczone. Tłumaczenie relay jest najczęściej wykonywane
symultanicznie
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ZADANIE Z ODGRYWANIEM RÓL
Tłumacz musi wybrać miejsce, które zajmie, gdy wejdzie do pokoju - wykwalifikowany
tłumacz zwykle zajmuje miejsce pomiędzy funkcjonariuszem policji a klientem, aby dobrze
rozumieć ich pytania i odpowiedzi. Tłumacz podejmie decyzję, który ze sposobów tłumaczenia
jest najlepszy w zależności od sytuacji (patrz pkt 2.3 powyżej).
Podczas tego ćwiczenia możliwe będzie zademonstrowanie tłumaczenia konsekutywnego oraz
szeptanego wyłącznie wtedy, gdy zostanie zaangażowany wykwalifikowany tłumacz
prawniczy, członek jednego ze stowarzyszeń krajowych istniejących w Państwa kraju.
EULITA dołoży wszelkich starań, aby tak się stało.
Możecie Państwo wybrać jeden lub więcej znanych Wam spraw. Potrzebnych będzie czworo
uczestników: jeden będzie odgrywał rolę policjanta, drugi podejrzanego/osoby
pokrzywdzonej, trzeci adwokata, a czwarty tłumacza (chyba, że podczas szkolenia obecny jest
zawodowy tłumacz).
Pozwalamy uczestnikom stosować zasady, które już zostały im przez Państwa przedstawione
(można także przekazać je w tym momencie, przed przystąpieniem do ćwiczenia): „adwokat”
przystępuje do oceny umiejętności tłumacza itd. (patrz punkt 3 powyżej).
W celu stworzenia jak najbardziej realistycznej sytuacji w ramach ćwiczenia z podziałem na
role, pamiętając jak we właściwy sposób powinno zostać przeprowadzone przesłuchanie
(pamiętając o doświadczeniach zdobytych podczas szkolenia i o filmie zamieszczonym na
stronie internetowej projektu), sugerujemy na przykład, by „podejrzany” posługiwał się
językiem, który nie włada „tłumacz” (chociaż udawał, że opanował go podczas wstępnej
rozmowy (konsultacji) z adwokatem), by zobaczyć, jak zareaguje „adwokat”.
Następnie „funkcjonariusz policji” rozmawia bezpośrednio z „tłumaczem” w języku, którego
nie powinien rozumieć podejrzany, pytając go, co sądzi o podejrzanym: „Czy osoba
pokrzywdzona kłamie? Czy uważa Pani/Pan, że podejrzany ma faktycznie 16 lat, jak
twierdzi?” itd.
Należy w tym momencie zapytać „adwokata”, jakie podjąć dalsze działania wiedząc, że
wykwalifikowany tłumacz nie odpowiedziałby na takie pytania, ponieważ powinien pozostać
neutralny i bezstronny, i nie powinien wyrażać własnych opinii.
Z drugiej strony, profesjonalny tłumacz ustny może odpowiedzieć na merytoryczne pytania
dotyczące specyfiki kulturowej lub społecznej, ponieważ język i kultura są ze sobą ściśle
powiązane. W takich przypadkach etyka wymaga jednak pewnej ostrożności i zachowawczego
podejścia. Na przykład, język używany w kilku państwach jest zakorzeniony w różnych
kulturach, więc hiszpańskojęzyczny tłumacz wychowany w Meksyku może nie znać
wszystkich społecznokulturowych tradycji panujących w Barcelonie. W związku z tym, jeśli
tłumacz potrzebuje wyjaśnienia, by lepiej zrozumieć niejednoznaczne stwierdzenie
podejrzanego, powinien najpierw zwrócić się do funkcjonariusza policji z pytaniem o
pozwolenie, sygnalizując swoje wątpliwości („Tłumacz musi dopytać o datę urodzenia/imię i
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nazwisko kuzyna/port przeznaczenia itp.”). Dopiero po uzyskaniu pozwolenia, tłumacz zadaje
pytanie doprecyzowujące i tłumaczy dokładnie odpowiedź.
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Załącznik 6. Materiały dla uczestników na zajęcia - sesja 5
(Rozmowa (konsultacje) pomiędzy adwokatem a klientem)
Załącznik zawiera materiały dla uczestników do rozdania na zajęciach, z których korzystali
prowadzący szkolenie pilotażowe NETPRALAT na potrzeby sesji 3 – rozmowa (konsultacje)
z klientem.
Formularz wyników obserwacji – ćwiczenie nr 6
Ćwiczenie nr 6: Rozmowa (konsultacje) z klientem
Proszę wpisać zaobserwowane przez siebie zachowanie w prawej kolumnie (proszę podać konkretne
przykłady!). W razie konieczności proszę wpisać uwagi na niezapisanej części kartki.
I. Budowanie relacji
Proszę zanotować spostrzeżenia na temat
zachowania adwokata (pozytywne lub
negatywne), dotyczące następujących
aspektów:
●

budowanie relacji z klientem od
momentu pierwszego spotkania

●

okazywanie klientowi szacunku

●

oznaki empatii

●

aktywne słuchanie

Co zrobiłaby Pani/zrobiłby Pan inaczej,
by zbudować relację z klientem
(w sytuacji na filmie)?
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II. Uzyskiwanie informacji od klienta
(relacjonowania biegu wydarzeń)

Czy klient chętnie przekazał informacje
adwokatowi?

Jakiego rodzaju pytania zadawał adwokat,
tj. pytania otwarte czy zamknięte? Pytania
naprowadzające, zachęcające, oskarżające
itp.? (Proszę zanotować przykłady)

Proszę zanotować swoje spostrzeżenia na
temat zachowania adwokata (pozytywne
lub negatywne), dotyczące:
●

pozyskiwania dokładnej
informacji od klienta

●

wyjaśnień w odpowiedzi na
pytania klienta

●

podsumowywania lub parafrazy

Co zrobiłaby Pani/zrobiłby Pan inaczej,
by uzyskać informację od klienta (relację
z biegu wydarzeń?

III. Udzielanie klientowi porady
Który z trzech modeli udzielania porady
stosuje adwokat i dlaczego?
(model oparty na autonomii decyzyjnej
adwokata, model oparty na autonomii
decyzyjnej klienta, model oparty na
współpracy i współdziałaniu)
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Co adwokat zrobił w sposób właściwy w
ramach udzielania porad klientowi?

Co zrobiłaby Pani/zrobiłby Pan inaczej,
udzielając porady klientowi?
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Załącznik 7. Materiały dla uczestników na zajęcia - sesja 6
(Składanie wyjaśnień przez podejrzanego)
Załącznik zawiera materiały dla uczestników do rozdania na zajęciach, z których korzystali
prowadzący szkolenie pilotażowe NETPRALAT na potrzeby sesji 6 – składanie wyjaśnień
przez podejrzanego:
● Formularz spostrzeżeń do ćwiczenia z odgrywaniem ról
Zadawanie pytań: Policja
Proszę sporządzić notatki na temat
rodzaju zadawanych pytań, a zwłaszcza
pytań które Państwa zdaniem powinny
zostać zakwestionowane (dlaczego?).
Proszę także wziąć pod uwagę kwestie
określone poniżej:
Pytania otwarte czy zamknięte
Pytania sugerujące
Pytania wielokrotnego wyboru
Pytania powtarzające się
Pytania dotyczące kwestii nieistotnych

Czy funkcjonariusz policji aktywnie
słucha? Na podstawie czego Państwo
wyciągacie taki wniosek? Proszę podać
przykłady.
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Czy policja podejmuje próby
wywierania presji na podejrzanym?
Czy jest to dopuszczalne, czy nie?
Proszę podać przykłady.

Jaka jest Państwa opinia na temat jakości
przesłuchania ogólnie?

Rola adwokata
Czy adwokat interweniował?
●

Kiedy?

●

Co? (rodzaj interwencji,
np. pytanie, wyjaśnienie,
porada …)

●

Jak? (sposób, styl, ton itp.)

Przykład dobrej interwencji

Kiedy?

Jak?
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Co zrobiłaby Pani/ zrobiłby Pan inaczej?

Co?

Kiedy?

Jak?
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Załącznik 8. Formularz oceny szkolenia
Poniżej zamieszczono przykładowy formularz oceny szkolenia, stosowany podczas szkoleń
pilotażowych w ramach projektu NETPRALAT. Przyszli organizatorzy szkoleń NETPRALAT
mogą dostosować formularz do własnych potrzeb albo do potrzeb lub wymagań instytucji
akredytujących szkolenie.
I. Kwestionariusz dla uczestników szkolenia NETPRALAT
Proszę ocenić w skali od 1 do 5, w jakim stopniu zgadzają się Państwo z poniższymi stwierdzeniami:

Zdecy
dowan
ie
się nie
zgadza
m

Zdec
ydow
anie
się
zgadz
am

Nie
ma
zdani
a

Dużo się nauczyłam w trakcie szkolenia
NETPRALAT.

1

2

3

4

5

Treść szkolenia NETPRALAT odpowiadała
moim potrzebom.

1

2

3

4

5

Szkolenie NETPRALAT zachęciło mnie
do refleksji nad moją nową rolą.

1

2

3

4

5

Szkolenie NETPRALAT przygotowało mnie
do mojej nowej roli świadczenia pomocy
podejrzanym podczas przesłuchania na policji.

1

2

3

4

5

Moduły e-learningowe szkolenia NETPRALAT
oceniam jako przydatne dla mnie.

1

2

3

4

5

Pierwszą część szkolenia stacjonarnego („Rola
adwokata na etapie zatrzymania podejrzanego
przez policję”) oceniam jako przydatną dla mnie.

1

2

3

4

5

Drugą część szkolenia stacjonarnego
(„Umiejętności komunikacyjne”)
oceniam jako przydatną dla mnie.

1

2

3

4

5

ALBO
Po odbyciu szkolenia NETPRALAT z większą
pewnością siebie podchodzę do mojej (nowej)
roli świadczenia pomocy podejrzanym podczas
przesłuchania na policji.
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Trzecią część szkolenia stacjonarnego
(„Umiejętności psychospołeczne”) oceniam jako
przydatną dla mnie.

1

2

3

4

5

Czwartą część szkolenia stacjonarnego
(„Porozumiewanie się za pośrednictwem
tłumacza”) oceniam jako przydatną dla mnie.

1

2

3

4

5

Piątą część szkolenia stacjonarnego
(„Rozmowa pomiędzy adwokatem i adwokatem
(konsultacje)”) oceniam jako przydatną dla mnie.

1

2

3

4

5

Szóstą część szkolenia stacjonarnego
(„Składanie wyjaśnień przez podejrzanego”)
oceniam jako przydatną dla mnie.

1

2

3

4

5

Związek pomiędzy różnymi elementami szkolenia
NETPRALAT był dla mnie oczywisty.

1

2

3

4

5

Połączenie trybów szkolenia (szkolenie online
i szkolenie stacjonarne) było odpowiednie.

1

2

3

4

5

Osoby prowadzące szkolenie NETPRALAT
były kompetentne.

1

2

3

4

5

Ile czasu zajęło Państwu szkolenie NETPRALAT w trybie niestacjonarnym (tj. moduły e-learningowe,
zadania i przygotowanie)?

Mniej
niż 3 godziny

3-4 godziny

5-6 godzin

7-8 godzin

Więcej
niż 8 godzin

Uwagi:
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Wszelkie prawa
Europejską.

zastrzeżone

na

warunkach

programów

współfinansowanych

przez

Unię

Niniejszy materiał może być kopiowany i rozpowszechniany na dowolnym nośniku lub
w dowolnym formacie na następujących warunkach:
Uznanie autorstwa: należy podać autorów opracowania wraz z linkiem do oryginalnej
publikacji.
niekomercyjne: materiał nie może być wykorzystywany do celów komercyjnych.
Wykorzystanie komercyjne tylko za uprzednią pisemną zgodą właścicieli praw autorskich.
Dane kontaktowe: Imma Sañé, e-mail: manager@netpralat.eu
Zastrzeżenie: Podręcznik został sfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej
"Sprawiedliwość" (2014-2020). Treść podręcznika reprezentuje wyłącznie poglądy partnerów
projektu i ponoszą oni za nią wyłączną odpowiedzialność. Komisja Europejska nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w podręczniku informacji.

