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Badanie – to podążanie w
górę ulicą w celu
sprawdzenia, czy nie jest ona
„ślepa”.

– Marston Bates –

Córce Agnieszce
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WSTĘP

Problematyka badań poligraficznych (wariograficznych) prowadzonych na
potrzeby procesu karnego była przedmiotem licznych opracowań, przede
wszystkim jednak teoretycznych. W publikacjach tych dokonywano przeglą-
du metod tworzenia testów, rozważano przy tym kwestię dopuszczalności
stosowania tego rodzaju badań, czy też skupiano się na ich wartości diagno-
stycznej. Jedynie nieliczni autorzy przedstawiali wyniki własnych badań oraz
omawiali praktyczne zastosowanie ekspertyzy poligraficznej w pracy
związanej z wykrywaniem sprawców przestępstw i w postępowaniu dowodo-
wym1. Rozważania odnoszące się do praktyki dotyczyły jednak postępowań
karnych prowadzonych przed sądami powszechnymi, a badacze zajmujący
się tą problematyką byli związani bądź z uniwersyteckimi katedrami krymina-
listyki, bądź działali jako biegli sądowi. Mówiąc o poligrafie, zupełnie pomi-
jano istotny wkład ekspertów z Żandarmerii Wojskowej w rozwój tych badań.

Ekspertyza poligraficzna od początku jej stosowania wywołuje kontro-
wersje. Często podważa się wartość diagnostyczną tych badań, tym samym
ich przydatność w wykrywaniu przestępstw oraz w postępowaniu dowodo-
wym. Od kilku lat trwają dyskusje nad charakterem prawnym badań poligra-
ficznych, a przede wszystkim nad ich dopuszczalnością w świetle przepisów
dotyczących procedury karnej. Przy czym wiele kontrowersji jest wynikiem
niezrozumienia zasad działania urządzenia i jego możliwości, a także nie-
znajomości praktycznej strony jego stosowania.

Opracowanie to ma na celu przybliżenie problematyki badań poligraficz-
nych, a zwłaszcza zapoznanie Czytelników – przede wszystkim prawników –
praktyków, studentów prawa oraz funkcjonariuszy organów dochodzeniowo-
śledczych – z rozwojem badań poligraficznych w Siłach Zbrojnych RP. Warto
bowiem wiedzieć, że tego typu ekspertyzy są dokonywane przez ekspertów
wojskowych od 1969 r.

Początki były trudne,zwłaszcza pierwsze szkolenia ekspertów wojsko-
wych napotykały na szczególne bariery. Wiązały się one przede wszystkim
z problemami w docieraniu do fachowej literatury publikowanej na zacho-
dzie, a także z brakiem krajowych doświadczeń w tej dziedzinie, a tym sa-
mym i rodzimych publikacji, jak również kłopotami z bazą dydaktyczną oraz

1 Wyniki badań prezentowali w swych publikacjach m.in.: J. Widacki: Wartość diagnostyczna badania
poligraficznego i jej znaczenie kryminalistyczne. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1977; A.
Krzyścin: Badania poligraficzne wykonane techniką J. F. Reida – analiza doświadczeń polskich.
Niepublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Śląski, Katowice, 1980; R. Jaworski: Opinia z ekspertyzy
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ograniczoną dostępnością do sprzętu. Należy bowiem pamiętać, że na prze-
łomie lat 60. i 70. ubiegłego stulecia informacje dotyczące możliwości stoso-
wania badań poligraficznych, zwłaszcza na potrzeby wojska, objęte były
przez państwa Europy Zachodniej i USA swoistym embargiem. Mimo tych
trudności przeszkolono kilku polskich oficerów, którzy w krótkim czasie pod-
jęli pierwsze samodzielne badania poligraficzne w sprawach kryminalnych.
Jednocześnie nawiązano kontakty ze środowiskiem naukowym, przede
wszystkim uniwersyteckim, zachęcając do prowadzenia badań nad tą
metodą pracy wykrywczej i propagowania jej w środowisku „cywilnym”. Moż-
liwości jej stosowania w tym środowisku były bowiem nieporównywalnie
większe niż w wojsku. Udało się zorganizować sympozja naukowe poświe-
cone badaniom poligraficznym (w Toruniu i Gródku koło Krakowa), a także
założyć Stowarzyszenie Poligraferów Polskich. Nawiązano również kontak-
ty z ekspertami amerykańskimi. Efektami polskich badań nad zastosowa-
niem poligrafu oraz problemami wynikającymi z nieprecyzyjnych przepisów
prawnych dotyczących dopuszczalności tych ekspertyz zainteresowano pol-
skich parlamentarzystów i przedstawicieli władzy wykonawczej. Na począt-
ku lat 90. większą uwagę na badania poligraficzne zwrócono także w są-
downictwie. Chętniej zaczęto sięgać po ten rodzaj dowodu, co z kolei spo-
wodowało podjęcie tego tematu przez media.

O przydatności tej metody, wpływającej niejednokrotnie na obniżenie ko-
sztów postępowania przygotowawczego (możliwość szybkiego wyeliminowa-
nia osób niesłusznie podejrzewanych, wskazanie miejsc ukrycia dowodów
lub stwierdzenie konieczności poszukiwania nowych) świadczą zarówno
uzasadnienia wyroków sądowych, jak i pisma oraz listy kierowane do komen-
danta Żandarmerii Wojskowej z podziękowaniami za szybką i skuteczną po-
moc w pracy wykrywczej. Niestety, mimo licznych dowodów użyteczności tej
metody nadal jest krytykowana, zwłaszcza przez środowisko procesualistów
mających istotny wpływ na kształt nowelizowanych przepisów kodeksu po-
stępowania karnego. Charakterystyczne jest to, że niechętnie podejmują oni
rzeczową, popartą argumentami polemikę, ograniczając się najczęściej do
formułowania nieuzasadnionych zakazów stosowania badań poligraficznych.
Tymczasem obowiązujący kodeks postępowania karnego nie wyeliminował
tej metody, a kontrowersje wokół zapisów art. 171 § 1 pkt. 2 i § 6 wynikają
raczej z nierozumienia istoty tych badań, niż ze złego sformułowania ustawo-
wych zapisów . Argumentów, przemawiających za dopuszczaniem eksperty-
zy poligraficznej dostarcza praktyka, nadal bowiem prokuratury i sądy wyda-
ją postanowienia o powołaniu biegłego w tej dziedzinie, włączając opinię bie-
głego jako dowód do materiału dowodowego w danej sprawie.
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Oddając do rąk Czytelników niniejsze opracowanie, autor ma nadzieję,
że przedstawienie ponad 30-letniego doświadczenia ekspertów wojskowych
w stosowaniu poligrafu pozwoli nie tylko na pokazanie ich wpływu na rozwój
tej metody badań, ale przyczyni się do wypracowania jeszcze lepszych pro-
cedur, a przy tym będzie przewodnikiem dla kolejnych pokoleń ekspertów
w poznawaniu teorii i praktyki badań poligraficznych.
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1. POCZĄTKI BADAŃ POLIGRAFICZNYCH W POLSCE
Z UWZGLĘDNIENIEM SIŁ ZBROJNYCH

W okresie międzywojennym znane już były w Polsce badania psychofi-
zjologiczne prowadzone z użyciem instrumentów mechanicznych
i elektrycznych, przede wszystkim „przesłuchań policyjnych” w USA . Proble-
matyka ta (lata 20.) została przedstawiona w pracy W. Zielińskiej pt. „Zna-
czenie psychofizjologiczne diagnostyki dla celów śledczych”2, opartej na ob-
szernej literaturze zagranicznej. W latach 30. natomiast jeden z polskich sę-
dziów, przebywając w Chicago, zapoznał się z „wykrywaczem kłamstw”. Po
powrocie do Polski postulował rozważenie możliwości zastosowania go w
naszym kraju. P. Trovillo (poligrafer amerykański) napisał o zakupie przez
Polskę w 1938 r. tzw. fotopoligrafu Darrowa dla Państwowego Instytutu Hi-
gieny w Warszawie. Aparat ten służył do badań psychologicznych, nie był on
prawdopodobnie wykorzystywany do celów śledczych.

W latach 50. polski kontrwywiad wykorzystywał poligraf „Keelera” zaku-
piony w USA. Stwierdzono bowiem, że wywiad Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej sprawdza za pomocą tego aparatu polskich obywateli
współpracujących z ich służbami specjalnymi. Od tego czasu rozpoczęto
więc w naszym kraju studia nad istotą prawdomówności (szczerości ze-
znań). W publikacjach polskich psychologów na ten temat były jednak tylko
kilkuzdaniowe wzmianki. W tej sytuacji musiano sięgać do literatury zagra-
nicznej. Nie było to łatwe, ponieważ poligraf i literatura fachowa z tego za-
kresu były objęte embargiem („nie wysyłają za żelazną kurtynę” – cytat z li-
stu redakcji „Polygraph”). Po wielu eksperymentach laboratoryjnych i opano-
waniu zasad obsługi tego instrumentu rozpoczęto z powodzeniem wykorzy-
stywanie poligrafu, przede wszystkim do działań „na kierunku zagranicz-
nym” oraz do kontroli osobowych źródeł informacji w sprawach dużej wagi.

Pierwszym, który prowadził badania poligraficzne na użytek procesów,
w sprawach kryminalnych, był prof. P. Horoszowski z Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Przebywając na początku lat 60. w USA, zakupił i przywiózł poligraf
do Polski. Nie mając dostatecznej wiedzy i praktyki, jako biegły sądowy wy-
konał jednak badania poligraficzne w latach 1963-64 w dwóch sprawach, tzw.
olsztyńskiej i lubelskiej. Pierwsza z nich dotyczyła zabójstwa, druga zaś prze-
stępstwa gospodarczego. Wywołały one dyskusję toczącą się na łamach
prasy prawniczej i kryminalistycznej. Dyskusja ta koncentrowała się na kilku

2 W. Zielińska: Znaczenie psychofizjologiczne diagnostyki dla celów śledczych.
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zagadnieniach, z których na czoło wysunął się problem dopuszczalności te-
go rodzaju badań w polskim procesie karnym. Zdania na ten temat, podob-
nie jak obecnie były podzielone. Podejmowano także kwestię warunków,
jakie miały spełniać badania poligraficzne. Ponadto rozpatrywano dopu-
szczalność badania świadka i oskarżonego. Przeciwnicy poligrafu wypowia-
dali się krytycznie na jego temat, chociaż żaden z nich nie wiedział, jak po-
winno wyglądać prawidłowo przeprowadzone badanie i nie zapoznał się z za-
pisem reakcji śladowych zarejestrowanych na poligramie. Nie starano się
również sięgać po wybrane choćby pozycje liczącej wówczas kilka tysięcy
pozycji literatury przedmiotu. Nikt też nie próbował ocenić przeprowadzonych
przez P. Horoszowskiego pierwszych badań. Dopiero w latach 70. ukazał się
omawiający to zagadnienie artykuł A. Krzyścina pt. „Eksperci z własnej nomi-
nacji”. Analiza błędów popełnionych przez P. Horoszowskiego miała ogrom-
ne znaczenie dydaktyczne. Ponadto ukazała bezradność ówczesnych orga-
nów procesowych, które nie były w stanie dokonać oceny takich badań. Te
elementarne błędy wynikały przede wszystkim z braku dostatecznej wiedzy
na temat metodyki przeprowadzania testów.

Właściwe wykorzystywanie badań poligraficznych w sprawach kryminal-
nych na użytek prawa i wymiaru sprawiedliwości ma swój początek w wojsku.
W roku 1969 Wojskowa Służba Wewnętrzna zakupiła poligraf Keelera model
6317 produkcji USA i zorganizowała pierwszy kurs dla kandydatów na eks-
pertów. Przeszkoleni oficerowie początkowo prowadzili badania ekspery-
mentalne i laboratoryjne, po czym przystąpili do stosowania ich w praktyce
pod nadzorem doświadczonego specjalisty – emerytowanego pracownika
MSW A. Krzyścina3. Od marca do maja 1969 r. w laboratorium kryminalistycz-
nym WSW przeprowadził on pierwszy cykl zajęć z kilkoma oficerami, m.in. W.
Kuboniem i L. Wiśniewskim, na temat obsługi nowo zakupionego sprzętu do
badań poligraficznych oraz istoty i metodyki badań. W programie szkolenia
uwzględniono następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do tematyki wykrywania kłamstwa:

3 Dr Aleksander Krzyścin – ur. w 1923 roku w Krakowie,1955-1968 – oficer MSW, Departament
Kontrwywiadu; 1971 – Podyplomowe Studium Elektronicznego Przetwarzania Danych w SGPiS, praca
na temat: „Komputerowa analiza reakcji kardionaczyniowej w badaniach poligraficznych”,

– 1980 – Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa, Katowice, rozprawa doktorska na temat: „Badanie
poligraficzne wykonane techniką J. F. Reida – analiza doświadczeń polskich”,

– od 1969 r. konsultant w sprawach przygotowania w Siłach Zbrojnych WP przyszłych ekspertów
wojskowych w dziedzinie badań poligraficznych na użytek spraw kryminalnych;

– 1973-1977 – wykładowca taktyki kryminalistycznej w Akademii Spraw Wewnętrznych;
– 1994 – honorowy prezes Stowarzyszenia Poligraferów Polskich;
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a) emocje a reakcje fizjologiczne,
b) czynniki, od których zależy skuteczność badania aparatem do wykry-

wania kłamstw.

2. Zasady opracowania pytań testowych:
a) rodzaje testów wstępnych i ich przygotowanie,
b) test zasadniczy i jego budowa.

3. Badanie oddechu:
a) technika badania oddechu,
b) analiza krzywej oddechu,
c) ćwiczenia.

4. Badania ciśnienia krwi i tętna:
a) technika rejestracji zmian ciśnienia krwi,
b) analiza krzywej ciśnienia krwi,
c) ćwiczenia.

5. Badanie odruchu skórnogalwanicznego (OSG):
a) technika badania OSG,
b) analiza krzywej przewodnictwa skóry,
c) ćwiczenia.

6. Zasady analizy wykresów:
a) korelacja symptomów kłamstwa w oddechu, ciśnieniu krwi i przewo-

dnictwie elektrycznym skóry,
b) praktyczna analiza wykresów,
c) ćwiczenia.

7. Badania eksperymentalne (przeprowadzenie samodzielnego badania
w celu wykrycia sprawcy fikcyjnego przestępstwa).

8. Metody badania stosowane przez wywiad amerykański:
a) konkretne przykłady zastosowania wariografu przy werbunku szpiegów

oraz podczas kontroli pracy agentów,
b) znaczenie zasady gromadzenia danych o sposobach badania przez

wywiad USA.

9. Metody ujawniania symulantów:
a) podstawowe sposoby wprowadzania w błąd operatora,



11

b) wskazówki dla operatorów dotyczące wykrywania osób, które usiłują
sabotować badanie.

10. Dobór i przygotowanie tajnych współpracowników do pracy operacyjnej za
granicą.

Eksperymentalne badania poligraficzne dotyczyły różnych zagadnień,
np.: ustalenia nazwiska lub imienia badanego, ustalenia wybranej przez ba-
danego karty lub skreślonej cyfry czy miejsca ukrycia przedmiotu. Według

oceny przeprowadzających
testy, badania te miały swoje
zalety i wady. Podstawową,
ich zdaniem, zaletą była moż-
liwość natychmiastowej wery-
fikacji wyniku badania, nato-
miast główną wadę stanowił
brak silnego napięcia u bada-
nych i w związku z tym wystę-
powanie słabszych reakcji fi-
zjologicznych. Badania eks-
perymentalne były prowadzo-
ne przede wszystkim w kra-
jach zachodnich: USA, Izrae-
lu, Japonii, Korei Płd. i na Fi-
lipinach. Natomiast w byłych
państwach socjalistycznych,
oprócz Polski podjął je
w Czechosłowacji na Uniwer-
sytecie Karola w Pradze ppłk
dr psychiatrii M. Dufek (pra-
cownik wywiadu). Rozpiętość
trafnych wyników osiągnię-
tych przez różnych ekspertów
w tej dziedzinie wahała się
w granicach od 70 do 100%.
Ocena prawdziwości tych wy-

ników, jedynie na podstawie opublikowanych materiałów jest niemożliwa,
gdyż na wynik badania wpływało wiele czynników o których nie wspomniano
w tych publikacjach.

Ryc. 1. Dr Aleksander Krzyścin podczas prezen-
tacji najnowszego poligrafu komputerowego

firmy „Lafayette” produkcji USA,
Warszawa 2000 r.
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Po zakończeniu fazy do-
świadczeń eksperymental-
nych podjęto decyzję
o zastosowaniu metody
badań poligraficznych
w praktyce. Sprawy,
w których prowadzono te
badania, dotyczyły:
– kradzieży broni,
– zaginięcia różnych nie-
jawnych dokumentów,
– zaginięcia ludzi,
– pomocy MO w wykryciu
sprawców zabójstw i wła-
mań.

Do tego celu, jak już wspomniano, wykorzystywano aparat „Keelera”,
który był wówczas zaliczany do naj nowocześniejszych. Był to aparat trzy-
kanałowy zasilany bateryjnie. Pozwalał rejestrować takie zmiany fizjologicz-
ne, jak: cykl oddechu, tętna i ciśnienia krwi oraz odruchu skórnogalwanicz-
nego.

Po raz pierwszy w wojsku przeprowadzono badania poligraficzne w dniach
29.04-21. 05.1969 r. w Warszawie. Sprawa dotyczyła kradzieży pistoletu PW-
33 z wartowni jednej z jednostek wojskowych garnizonu stołecznego. Na pod-
stawie oceny przebiegu i okoliczności zgłoszonej kradzieży broni ustalono, że
sprawcą może być któryś z wartowników. W związku z tym badaniom podda-
no 21 żołnierzy. Dziennie badano tylko trzy osoby. W czasie badań stwierdzo-
no, że na 21 badanych 8 reagowało nadmiernie, a jeden wykazywał wyjątko-
wo silne i czytelne reakcje w oddechu i odruchu skórnogalwanicznym, co wy-
nikało zresztą z jego zachowania podczas badań (rumień na twarzy i silne
zdenerwowanie). Pytania krytyczne dla wszystkich badanych były jednakowe
i brzmiały:

� Nr 3 - Czy wie Pan kto ukradł pistolet?
� Nr 5 - Czy to Pan ukradł pistolet?
� Nr 6 - Czy ukradł Pan coś kiedykolwiek w życiu? (porównawcze)
� Nr 8 - Czy wie Pan gdzie jest ukryty skradziony pistolet?

Ryc. 2. Aparat „Keelera” model 6317
produkcji USA
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� Nr 9 - Czy składając zeznania w sprawie kradzieży pistoletu, kłamał
Pan?

Po badaniach ekspert wskazał na „zdenerwowanego żołnierza”, którym
był szer. P. Jednak prowadzący dochodzenie zakwestionował tę opinię.
Stwierdził, że P. jest osobnikiem nadpobudliwym, a poza tym w czasie ba-
dań był niewyspany. W tej sytuacji po upływie kilku dni powtórzono badanie,
które potwierdziło wcześniejszą opinię. Ponadto stwierdzono, że w czasie
testów wymieniony usiłował zakłócać ich wynik. Przesłuchany po badaniach
w tej sprawie szer. P. kategorycznie zaprzeczył stawianym mu zarzutom.
Sprawa została umorzona, a żołnierz zwolniony do rezerwy. Mimo to, był on
pod obserwacją milicji obywatelskiej. Po zatrzymaniu w związku z innym
dochodzeniem ujawnił w areszcie, że posiada broń i zamierza ją sprzedać.
Pozwoliło to odzyskać poszukiwaną broni i skazać wymienionego, czego
dokonał sąd.

Innym ciekawym przypadkiem była sprawa podoficera Dominika W.,
który w roku 1969 w jednostce marynarki wojennej zabił swojego kolegę
Waldemara K. W postępowaniu fałszywe okazały się zeznania ważnego
świadka, na podstawie których opracowano błędną wersję zakładającą, że
ofiara została zabita w jednej z miejscowych melin. Pomylił się także biegły
medycyny sądowej profesor Akademii Medycznej, który badając zwłoki Wal-
demara K., stwierdził, że śmierć nastąpiła w wyniku uderzenia denata
ostrym narzędziem w czoło. Przeprowadzone kilka miesięcy później oględzi-
ny zabitego marynarza wykazały, że otrzymał on postrzał w głowę.

Do badań poligraficznych wytypowano grupę 30 osób. Uzasadnione
podejrzenia były skierowane na mar. W., który swoimi zeznaniami wprowa-
dził w błąd oficerów śledczych. Podawał sytuacje trudne do sprawdzenia,
a był – jak ustalono – ostatnim świadkiem, który rozmawiał i wychodził
z Waldemarem K. Na tym fakcie urywał się ślad poszukiwań. Po badaniach
stwierdzono, że podejrzany może coś zatajać. W czasie badań nie zastoso-
wano testu tzw. wiedzy o czynie, tzn. o rodzaju użytego narzędzia zbrodni
(związanego z bronią), gdyż taki element – zgodnie z opinia Zakładu Medy-
cyny Sądowej – nie wchodził w rachubę. Podsumowując tę sprawę, eksper-
ci dostrzegli splot błędów zawinionych i niezawinionych, które w dużej mie-
rze zaważyły na toku prowadzenia sprawy.

W roku 1969 przeprowadzono badania poligraficzne w 4 sprawach kry-
minalnych (trzy dotyczyły kradzieży broni, jedno zabójstwa), w których zba-
dano 85 osób. Badania te przeprowadzał A. Krzyścin z udziałem Ł. Wiśniew-



skiego.

Według relacji A. Krzyścina, stosunek kierownictwa MSW i KG MO do ba-
dań poligraficznych w czasie ich wprowadzania na użytek prawa był nega-
tywny. Ówczesny dyrektor Zakładu Kryminalistyki płk Biernacki (późniejszy
komendant wojewódzki MO) wyśmiewał się z tej metody. W czasie dyskusji
zorganizowanej przez redakcję „Problemów Praworządności” w roku 1980
na temat projektu kodeksu postępowania karnego jednym z najostrzejszych
krytyków poligrafu był dyrektor Biura Śledczego MSW, który domagał się za-
kazu jego stosowania. Mimo tych negatywnych ocen, biura kryminalne i do-
chodzeniowo-śledcze KG MO, począwszy od 1970 r. zlecały ekspertom ze-
wnętrznym prowadzenie badań w niektórych sprawach kryminalnych. Naj-
częściej były to postępowania, w których wszystkie stosowane dotychczas
metody zawiodły. Był to więc okres niesprzyjający tego rodzaju testom. Poli-
graf nie powinien być przecież traktowany jako ostatnia deska ratunku
w śledztwie.

Na początku czerwca 1975 r. oficerowie laboratorium kryminalistycznego
WSW przeprowadzili w Ośrodku Szkolenia WSW w Mińsku Mazowieckim
badania eksperymentalne na 32 żołnierzach. Ich celem było zbadanie pro-
centu trafnych diagnoz, czyli dokładności wyników badań poligraficznych.
Badaniami objęto mężczyzn w wieku 20-22 lat, którzy dobrowolnie zgłosili
się. Wśród badanych było 8 osób z wykształceniem średnim, 22 z wykształ-
ceniem zawodowym i 2 z podstawowym. 20 osób pochodziło z miasta, 12
ze wsi. Przed badaniem wszystkich poinformowano, że chodzi o badania dla
celów naukowych. Powiedziano, że ich zadaniem będzie jak najlepsze ukry-
cie prawdy. Wszystkich badanych poddano następującym trzem testom:4

– testowi z nazwiskiem, który polegał na ustaleniu nazwiska badanej osoby.
Badany miał napisać na kartce papieru 6 różnych nazwisk, w tym również
swoje. Eksperymentator dopisywał na kartce jako pierwsze jedno nazwi-
sko. Zadaniem badanego było odpowiedzieć „nie” na wszystkie pytania te-
stu, a więc odpowiedź na jedno pytanie była kłamstwem. Badający stawiał
pytanie: „Czy nazywasz się ...?”, poczynając od nazwiska wpisanego
przez siebie. Na to pierwsze pytanie szczera mogła być tylko odpowiedź
„nie”;

– testowi z ukryciem przedmiotu; zadaniem badanego było ukryć wręczony

14

4 Z. Dudek: Poligraficzna metoda badania szczerości wypowiedzi, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa
i Administracji, Warszawa 1975, s. 5.
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przedmiot (bombonierka lub papierosy) w jednej z 6 ustalonych wcześniej
skrytek i zataić miejsce ukrycia. Ustalono we wcześniejszej rozmowie, że
jeżeli miejsce ukrycia nie zostanie trafnie określone, to ukryty przedmiot
przejdzie na własność osoby badanej. Po ukryciu przedmiotu rozpoczęto
badanie od pytania „Czy dzisiaj jest niedziela?”, na które szczera mogła
być tylko odpowiedź „nie”. Dalsze pytania dotyczyły miejsca ukrycia
przedmiotu, np. „Czy papierosy schowałeś w szafie?”;

– testowi z cyfrą, w którym badany miał napisać na kartce papieru cyfry od
2 do 7, a później skreślić jedną z cyfr i kartkę schować. Celem badań by-
ło wytypowanie skreślonej cyfry. Test rozpoczynano od pytania „Czy skre-
śliłeś cyfrę 1?” Ponieważ na kartce nie było tej cyfry, odpowiedzią prawdzi-
wą mogła być tylko odpowiedź „nie”. Następne pytania dotyczyły już tylko
cyfr z kartki.

Wszystkie testy przeprowadzano po kolei z każdym badanym, z przerwą
na omówienie każdej próby. Pytania z wszystkich testów powtarzano dwu-
krotnie: najpierw rozpoczynano od pytania pierwszego, a potem zadawano
je w odwrotnej kolejności. W każdym z testów jako pierwsze padało zawsze
pytanie, na które odpowiedź była znana badającemu i mogła być to tylko od-
powiedź „nie”. Pytania tego typu były nazywane „buforowymi”. Chodziło
bowiem o ustalenie wzoru reakcji osoby badanej przy szczerej odpowiedzi.
Jest to ważne przede wszystkim wówczas, gdy pierwsze pytanie testu było
pytaniem krytycznym, tzn. dotyczyło zasadniczego problemu.

W stosowanych testach badany nie znał, oczywiście pytania krytyczne-
go. Ze względów organizacyjnych na poddanie trzem testom jednego bada-
nego poświęcano około 35 min. Wyniki badania ustalano i omawiano z ba-
danym po zakończeniu wszystkich trzech testów.

W przeprowadzonych badaniach uzyskano następujące wyniki:
– w teście na ustalenie nazwiska: prawidłowo ustalono nazwisko w 24

przypadkach (74,5%). W 4 przypadkach wytypowano dwa nazwiska,
wśród których było nazwisko badanego, a w 4 pozostałych nie można
było określić nazwiska osoby badanej. Wątpliwości w przypadkach reak-
cji na dwa pytania wynikały z tego, że dotyczyły nazwisk osób, z który-
mi badani byli powiązani emocjonalnie – w 2 przypadkach były to nazwi-
ska bliskich znajomych (w jednym nazwisko ojczyma, w drugim nazwi-
sko bardzo szanowanego przełożonego);

– w teście na odnalezienie przedmiotu: prawidłowo ustalono miejsce ukry-
cia przedmiotu w 24 przypadkach (74,5%). W pozostałych 8 przypad-
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kach nie można było na podstawie analizy wyników testów ustalić miej-
sca ukrycia przedmiotu;

– w teście na ustalenie cyfry: prawidłowo ustalono cyfrę w 22 przypad-
kach, natomiast w 10 pozostałych nie można było dać jednoznacznej
odpowiedzi.

Ze względu na eksperymentalny charakter badań, uczestniczący w nich
żołnierze nie przejawiali zbyt wielu emocji, dlatego też obawa przed wykry-
ciem odpowiedzi kłamliwej była niewielka. W każdym teście znany był fakt,
że jedna z odpowiedzi będzie nieszczera. Chodziło jedynie o ustalenie,
które z pytań jest pytaniem krytycznym. Mimo to w większości przypadków
próby dały wynik pozytywny. Większy efekt uzyskano w próbach, gdzie moż-
na było spodziewać się nieco większego zaangażowania emocjonalnego
(nazwisko), czy chęci uzyskania przedmiotu o określonej wartości material-
nej. Elementy tego rodzaju nie występowały w teście z cyfrą.

We wszystkich testach wyraźne reakcje uzyskiwano na galwanografie
i one były podstawą analizy. Nieco mniejsze reakcje występowały u nie-
których badanych w oddechu. U większości nie można było zaobserwować
wyraźnych odchyleń w krzywej sfigmografu. Postawiono trafną diagnozę we
wszystkich trzech testach u 14 osób (43,7%), nie można było natomiast pra-
widłowo rozstrzygnąć żadnego testu u 2 osób (6,26%). W pozostałych przy-
padkach jedne testy dały wynik jednoznacznie rozstrzygający, inne nie – 16
osób (50%).

Wyniki uzyskane w pierwszych latach stosowania poligrafu świadczą o
tym, że przy zachowaniu odpowiednich warunków poligraf może przynieść
określoną korzyść w postępowaniu procesowym oraz dość dużą w czynno-
ściach operacyjnych. Opinia z badań może bowiem ułatwić i skrócić czynno-
ści dochodzeniowo-śledcze,przede wszystkim zaś:

– udzielić ważnych wskazówek pozwalających na wyeliminowanie podej-
rzanego spośród większego grona (dowód odciążający);

– udzielić informacji umożliwiającej zebranie materiału dowodowego na-
tury osobowej i rzeczowej,

– ustalić i zlokalizować środki dowodowe, które w inny sposób nie mo-
głyby być odnalezione.

We wrześniu 1975 r. trzej wojskowi eksperci uczestniczyli w I Krakowskim
Sympozjum Kryminalistycznym zorganizowanym w Gródku nad Dunajcem.
W drugim dniu tego sympozjum wygłoszono dwa referaty dotyczące badań
poligraficznych. Pierwszy wygłosił M. Jóźwiak, oficer WSW, na temat: „Kilka
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uwag o wy-
korzystaniu
p o l i g r a f u
w praktyce
wojskowych
o r g a n ó w
śc igan ia ” ,
drugi – J.
Widackiego
pt. „Wyko-
r z y s t a n i e
p o l i g r a f u
w praktyce
niektórych
państw”.

Do koń-
ca 1976 r.,
czyli przez
niecałe 8 lat,
dwóch eks-
pertów z la-
boratorium
krymina l i -
s tycznego
WSW – L.
Wiśniewski
i M. Jóźwiak
przy udziale
A. Krzyścina
wykonało na
z l e c e n i e
różnych in-
stytucji pań-
s t w o w y c h
274 badania poligraficzne którymi objęto 1590 osób (tab. 1).

Wojskowi eksperci dokonali podsumowania dotychczasowych osiągnięć
w wykorzystaniu poligrafu dla celów organów ścigania. Ukazało się na ten
temat opracowanie autorstwa L. Wiśniewskiego i M. Jóźwiaka pt. „Badania
wariograficzne w praktyce kryminalistycznej Wojskowej Służby Wewnętrz-

Ryc. 3. Zaproszenie wojskowych ekspertów na I Krakowskie
Sympozjum Kryminalistyczne w Gródku, Kraków 1975 r.



nej”.5 Wynika z niego, że kierownictwo WSW, w przeciwieństwie do resortu
MSW, w pełni zaakceptowało wnioski ekspertów wojskowych dotyczące
stosowania tego środka w pracy wykrywczej. W tej sytuacji udało się spro-
wadzić sporo literatury traktującej o tym zagadnieniu, zwłaszcza amerykań-
skiej, co pozwoliło na zapoznanie się z postępem tych badań w innych kra-
jach. Zwrócono się przy tym do pracownika naukowego Zakładu Kryminali-
styki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie dr. Jana Widackiego, który
utrzymywał naukowe kontakty z ośrodkami zajmującymi się tymi zagadnie-
niami w takich państwach, jak: USA, Japonia, ZSRR, Jugosławia i Czecho-
słowacja, o stałą współpracę i wymianę doświadczeń. Dysponował on
bowiem bogatą literaturą przedmiotu, w tym wiele pozycji przetłumaczył na
język polski. Od 30 marca do 5 kwietnia 1973 r. odbył on praktykę w labora-
torium kryminalistycznym WSW w dziedzinie praktycznego wykorzystania
w wojsku badań poligraficznych i interpretacji wykresów na poligramach,
uzyskując odpowiednie zaświadczenie.

18

5 Opracowanie w posiadaniu autora.

Tabela 1
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Eksperci wojskowi wypracowali w ciągu 8 lat praktycznych badań
następujące zasady postępowania:

– uzyskanie od osoby bezpośrednio prowadzącej postępowanie karne
informacji na temat przebiegu i okolicznościach zdarzenia oraz
zdobytych dowodów,

– zapoznanie się z aktami sprawy i ułożenie odpowiedniej listy pytań,
które konsultowano z oficerem śledczym;

– przygotowanie testów wzorowanych na dwóch technikach: J. Reida
i Inbauna oraz na zaleceniach Fergussona.6

Badanie według tych zasad obejmowało przeprowadzenie:
– wywiadu przedtestowego,
– testu zasadniczego,
– testu pobudzającego z kartą lub cyfrą,
– ponowienie testu zasadniczego,
– testu pytań mieszanych,
– testu na „tak” (badany na wszystkie pytania odpowiadał „tak”)

Test składał się z pytań obojętnych (niezwiązanych ze sprawą), pytań
krytycznych (dotyczących sprawy) oraz pytania kontrolnego. Maksymalna
liczba pytań w teście nie przekraczała 14. Poza wymienionymi testami,
w uzasadnionych przypadkach stosowano testy „na kompleks winy” i „szczy-
towego napięcia”. Każde badanie traktowano jako dobrowolne i na fakt ten
zwracano uwagę w każdej rozmowie wstępnej z kandydatem do badań. Po-
nadto wyjaśniano mu ich cel. W czasie wstępnej rozmowy ekspert intereso-
wał się stanem fizycznym i psychicznym osoby, która miała być poddana ba-
daniom. W przypadku braku określonych predyspozycji psychofizycznych
odstępowano od badań (zagrożenie dla właściwego odczytu wykresu reak-
cji badanego i związane z tym możliwe pomyłki we wnioskach końcowych).
Dana osoba, po zapoznaniu się z pytaniami testowymi, siadała w specjal-
nym fotelu, po czym zakładano jej na klatkę piersiową rurę pneumografu, na
dłoń elektrodę galwanografu, a na przedramieniu mocowano mankiet do po-
miaru ciśnienia krwi. Operator (badający) znajdował się wówczas z tyłu oso-
by badanej. W literaturze amerykańskiej zalecano, aby badaną osobę ob-
serwował drugi operator siedzący z boku.

Forma zadawania pytań, sposób obserwowania zachowania badanej
osoby, a także decyzja o utrwalaniu jej głosu na taśmie magnetofonowej

6 Truth and deception – The Polygraph (Lie Detector) Technigue. The Williams Wilkins Company
Baltimore, 1966;
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i ewentualnie ofotografowanie zależały od wagi sprawy i wyposażenia tech-
nicznego. Jak wynikało z ówczesnej literatury amerykańskiej, badania poli-
graficzne uznawano raczej za „sztukę” niż naukę. Dlatego też tak istotne
były: indywidualny sposob formułowania pytań, ton głosu operatora oraz
wskazówki podawane przez niego odnośnie zachowania się w czasie testu.
Każdy operator powinien przy tym brać pod uwagę zindywidualizowany cha-
rakter zapisu reakcji badanego, uwypuklić naukowy aspekt tego badania
i dać do zrozumienia, że poligraf jest przyrządem do rejestracji „kłamstwa”.
Dużą uwagę zwracano również na wyposażenie gabinetu, usytuowanie apa-
ratu i obserwację testowanej osoby. Zalecenia te eksperci wojskowi uznali za
słuszne i celowe. Jednak w praktyce napotykano na obiektywne trudności.
Konieczność zapewnienia odpowiednich warunków, zmuszało do wykonywa-
nia badań głównie w centrali WSW lub w jednostkach, które dysponowały
stosownymi pomieszczeniami. W terenowych jednostkach warunki często
były nieodpowiednie. W związku z tym zdarzały się i takie sytuacje, że prz-
erywano badania ze względu, na przykład, na start samolotu szum pracują-
cych agregatów, warkot czołgów itp.

Charakter spraw w analizowanych latach 1969-1976 był zróżnicowany.
Dotyczyły one, między innymi, sprawców kradzieży broni (92), zabójstw (76),
zaboru mienia wojskowego (26), utraty dokumentów niejawnych (20), wiary-
godności zeznań świadków przy poszukiwaniu zaginionych osób, sprawdza-
nia wiarygodności udzielanych informacji, których w inny sposób nie było
można potwierdzić itp. Badania poligraficzne zlecano przede wszystkim z
jednostek Pomorskiego Okręgu Wojskowego (59) i Warszawskiego Okręgu
Wojskowego (42) oraz milicji obywatelskiej (74). W przypadku MO domino-
wały zabójstwa (59). Były to najczęściej sprawy bardzo skomplikowane, trud-
ne do wyjaśnienia. Dla ekspertów stanowiły one możliwość zdobycia
doświadczenia w praktycznym wykorzystaniu poligrafu. W analizowanym
okresie zbadano łącznie 1590 osób, w większości ludzi młodych, którzy po
raz pierwszy weszli w kolizję z prawem. Badano również recydywistów i oso-
by wywodzące się z marginesu społecznego oraz aresztowanych. Tej ostat-
niej grupy obawiano się najbardziej. Przypuszczano, że trudno będzie od
nich uzyskać zgodę na poddanie się takim badaniom oraz podporządkowa-
nie się zaleceniom eksperta dotyczącym zachowania się podczas testów.
Okazało się jednak, że można z powodzeniem badać również osoby ze
świata przestępczego. Ich stan pobudzenia emocjonalnego na określony bo-
dziec (pytanie krytyczne) niczym nie różnił się od tego stanu w innej badanej
grupie. Zdarzały się jednak przypadki odmowy poddania się testom, a wyni-
kało z faktu, że osoby takie są z natury nieufne. Podejrzewały więc jakiś pod-



stęp organów ścigania. Napotykano również problemy w przeprowadzeniu
testu pobudzającego z kartą, gdyż badanym karty kojarzyły się z różnego ro-
dzaju „oszustwami”. Dlatego też w praktyce coraz częściej zaczęto wprowa-
dzać test z cyfrą. Badano także osoby o wysokim poziomie inteligencji, bar-
dziej wrażliwe emocjonalnie, w przypadku których interpretacja poligramu
była trudniejsza, ponieważ zdarzały się próby świadomego zakłócania prze-
biegu badań w celu zafałszowania wyników testów.

Na podstawie zdobytych doświadczeń eksperci wojskowi uznali, że bada-
nia poligraficzne mogą być stosowane w wojsku. W niczym nie naruszają za-
sad praworządności, nie ma także mowy o przymusie fizycznym. Badania
nie powodują przy tym żadnych dolegliwości w rozumieniu k.p.k.
Zagadnienia te opisał Hanausek, wypowiadali się na ten temat również m.in.
Kulicki i Czeczot. Eksperci wojskowi doszli więc do następujących wniosków:

– badanie poligraficzne należałoby zaliczyć do działań techniki kryminali-
stycznej, a opinie ekspertów powinno się traktować jako środek pomoc-
niczy w postępowaniu przygotowawczym. Decyzję o przyjęcie w poczet
środków dowodowych należy pozostawić w gestii prokuratora i sądu;

– badania poligraficzne powinny być zsynchronizowane z innymi działani-
ami śledczo-dochodzeniowymi (działaniami operacyjnymi). Muszą być
też podejmowane we właściwym czasie. Przeprowadzenie badań po
upływie dłuższego czasu od chwili zaistnienia przestępstwa nie daje naj-
częściej takiego efektu, jak badania na początku prowadzenia sprawy,

– skuteczność badań zależy w dużej mierze od ścisłego współdziałania ofi-
cerów prowadzących sprawę i eksperta. Uprzedzanie osób, że będą
poddane badaniom, może być stosowane, zależy to od taktyki postępo-
wania. Natomiast straszenie badaniami jest szkodliwe i niepożądane;

– eksperci, którzy w Polsce zajmują się badaniami poligraficznymi (nieza-
leżnie od roboczych kontaktów) raz do roku winni spotkać się w celu pod-
sumowań wyników swoich prac.

Uwzględniając dotychczasowe wyniki uzyskiwane w konkretnych spra-
wach, niezależnie od opinii oponentów należy stwierdzić, że w obecnych wa-
runkach rozwoju techniki nie należy rezygnować z badań poligraficznych. Ze
środka tego należałoby nawet częściej korzystać, zwłaszcza w skomplikowa-
nych sprawach. Decydujące słowo w tej dziedzinie powinno należeć do ludzi
nauki umiejących godzić teorię z praktyką.

21



22

Ryc. 4. Zaproszenie wojskowych ekspertów
na Ogólnopolskie Sympozjum Kryminalistyczne

w Toruniu, Toruń 1976 r.
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2. STAN BADAŃ POLIGRAFICZNYCH W POLSCE
W ŚWIETLE SYMPOZJUM TORUŃSKIEGO

W dniach 28-29 maja 1976 r. odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Kry-
minalistyczne w Toruniu zorganizowane przez Instytut Prawa Karnego Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika – Zakład Kryminalistyki, przy współudziale
Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej
MSW w Szczytnie. Uniwersytet Toruński przygotował sympozjum z wielkim
zaangażowaniem. Zwłaszcza M. Kulicki wykazał wiele inicjatywy, aby przed-
sięwzięcie to stało na wysokim poziomie naukowym.

Temat sympozjum brzmiał: „Badania wariograficzne dla potrzeb praktyki
prawniczej”. Cel postawiony przez organizatorów sympozjum był jasny: na-
leżało uporządkować całą dotychczasową wiedzę o poligrafie, by nie stano-
wiła ona pożywki dla rozbieżnych opinii i poglądów na jego temat. Rozbież-
ności te znajdowały swój wyraz w podejmowanych co pewien czas dysku-
sjach na łamach polskich pism prawniczych i kryminalistycznych. Polemiki
najczęściej były pozbawione oparcia w jakimkolwiek materiale empirycz-
nym, a częstokroć bazowały na informacjach zaczerpniętych z zagranicz-
nych czasopism i raportów opracowanych przez różnych „ekspertów od wy-
krywania kłamstwa”. Tego typu doniesienia, nie pozbawione przy tym akcen-
tów reklamowych, rodziły słuszne obiekcje zarówno co do metody, jak i za-
kresu jej wykorzystania na użytek prawa. Inny kierunek w literaturze repre-
zentowały nieliczne opracowania laboratoryjne autorstwa osób mających
właściwe przygotowanie naukowe. Konieczność rozróżnienia tych dwóch
nurtów oraz potrzebę dalszych badań naukowych prowadzonych w warun-
kach laboratoryjnych wyraźnie akcentowali między innymi psychologowie
amerykańscy związani z ośrodkami uniwersyteckimi (w USA stosowanie po-
ligrafów było bardzo rozpowszechnione, często ze szkodą dla poziomu ba-
dań).

Polscy autorzy zabierający głos w dyskusji nie mieli możliwości zapozna-
nia się dokładnie zarówno ze stosowaną aparaturą, jak i różnorodnymi spe-
cyficznymi metodami badań poligraficznych. Rodziło to krańcowość postaw,
bądź upatrujących w poligrafie panaceum na weryfikację szczerości, bądź
też odmawiających tej metodzie jakiejkolwiek przydatności praktycznej.

W owym czasie w dwóch polskich uniwersytetach (w Toruniu i Krakowie)
prowadzono badania nad przydatnością poligrafu w praktyce prawniczej,
a Szefostwo WSW dysponowało obszernym materiałem na temat praktyki
kryminalistycznej.
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Planowane pierwsze polskie sympozjum poświęcone problematyce ba-
dań poligraficznych było zarazem pierwszym tego typu forum wymiany po-
glądów i doświadczeń w byłym bloku socjalistycznym. Kolejnym organizato-
rem sympozjum poświęconego tej problematyce miał być Instytut Prawa
Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Program omawianego sympozjum obejmował następujące tematy:

1. „Poligraf w systemie badań i czynności kryminalistycznych” – prof. dr hab.
Tadeusz Hanausek, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskie-
go;

2. „Ewolucja metod badań poligraficznych oraz kształtowanie się poglądów
na temat ich efektywności” – dr Zbigniew Czeczot, kierownik Pracowni
Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego;

3. „Poligraficzna rejestracja i interpretacja reakcji psychowegetatywnych
przy testach eksperymentalnych” – dr Mariusz Kulicki, kierownik Zakładu
Kryminalistyki Uniwersytetu M. Kopernika, mjr dr Stanisław Koebke, za-
stępca komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW w Szczytnie, mgr
Jerzy Wnorowski, starszy asystent w Zakładzie Kryminalistyki
Uniwersytetu M. Kopernika;

4. „Przebieg badania poligraficznego” – dr Jan Widacki, Adiunkt w Zakładzie
Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego;

5. „Neurofizjologiczne podstawy reakcji wegetatywnych rejestrowanych po-
ligraficznie” – doc. dr hab. med. Cezary Fryze, Klinika Neurologii Pomor-
skiej Akademii Medycznej w Szczecinie

6. „Wpływ stanów psychopatologicznych na reakcje emocjonalno-wegeta-
tywne człowieka” – prof. dr Leonard Wdowiak, kierownik Katedry i Klini-
ki Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej, dr med. Ryszard Rut-
kowski, ordynator Oddziału Psychiatrii Sądowej Szpitala Wojewódzkie-
go Zarządu Zakładów Karnych w Szczecinie;

7. „Zastosowanie poligrafu w sprawach kryminalnych w świetle doświadczeń
amerykańskich organów ścigania” – mgr Aleksander Krzyścin, Akademia
Spraw Wewnętrznych w Warszawie;

8. „Uwagi o przebiegu i rezultatach badań poligraficznych w praktyce krymi-
nalistycznej” – ppłk mgr Władysław Kuboń, ppłk dr inż. Lucjan Wiśniew-
ski, mjr mgr Marian Jóźwiak, Szefostwo WSW w Warszawie;

9. „Ocena możliwości celowego zakłócania testów poligraficznych” – mgr
Jerzy Dudziński, Akademia Spraw Wewnętrznych w Warszawie.



Ogółem w spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób. Obecni byli przedsta-
wiciele wszystkich uniwersytetów w kraju. Licznie reprezentowana była
także grupa praktyków organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, łącznie
z przedstawicielami Prokuratury Generalnej i Sądu Najwyższego.

Referat przygotowany przez WSW zawierał bogaty materiał faktograficz-
ny zebrany w ciągu 8 lat praktyki. Przedstawiono wiele przykładów konkret-
nych spraw (15), w których wyniki badań przyczyniły się w decydującej mie-
rze do ustalenia sprawców różnych czynów. Ze zrozumiałych względów
materiał opierał się na problematyce procesowej. Pominięto natomiast zaga-
dnienie wykorzystania poligrafu w sprawach operacyjnych. Omówiono me-
tody wypracowane w wyniku praktycznych badań. Duże wrażenie na zebra-
nych zrobiły zwłaszcza trzy przykłady:

1. Sprawa Z. Marchwickiego, który dokonał zabójstwa 17 kobiet. Był on ba-
dany w początkowym stadium śledztwa, gdy nie było jeszcze przeciwko
niemu prawie żadnych dowodów. Jego reakcje psychofizjologiczne na py-
tanie związane z zabójstwami były typowe dla osób nieszczerych. Wyda-
no opinię zaliczoną w poczet dowodów, że ma on związek z dokonanymi
zabójstwami.

2. Sprawa Hajduka podejrzanego o dokonanie gwałtu i zabójstwa ob. Z. ko-
ło Józefowa. Przyznał się on do zarzucanego mu czynu i opisał sposób
działania (fałszywe samooskarżenie). Po poddaniu go badaniom poligra-
ficznym wydano opinię, że nie ma on związku z danym zabójstwem. Wy-
wołało to konsternację u prowadzącego śledztwo. Okazało się później, że
faktycznym sprawcą był ktoś inny.

3. Sprawa Bielaja, podejrzanego o uprowadzenie i zabójstwo dr Kamińskiej
z Płocka. Badany po rozmowie wstępnej odmówił poddania się badaniom
(zasada dobrowolności). Kolejny raz zaproponowano mu badania dwa la-
ta po aresztowaniu.7

Były to głośne w kraju sprawy, dlatego też uczestnicy sympozjum byli
zdziwieni, że korzystano w nich z badań poligraficznych,a ich wyniki przy-
czyniły się w znacznej mierze do ustalenia prawdy. Podawano także przy-
kłady spraw prowadzonych przez wojskowe organa ścigania. Chodziło
o ustalenie sprawców kradzieży broni, włamań do obiektów wojskowych itp.
Podkreśloano przy tym, że zapotrzebowanie na badania poligraficzne jest
coraz większe.
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7 W sprawie uprowadzenia i zamordowania ob. Kamińskiej podejrzany Bielaj vel Iwan Ćlasko odmówił pod-
dania się badaniom po przeprowadzeniu z nim wstępnej rozmowy i testu z kartą.
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Po zaprezentowaniu wszystkich referatów wywiązała się ożywiona dysku-
sja. Zabrało w niej głos 15 osób. Z dużym uznaniem wyrażano się o inicjaty-
wie podjęcia tego kontrowersyjnego tematu na forum publicznym i to w gro-
nie osób, które mają dużo do powiedzenia na ten temat zarówno od strony
naukowej, jak i praktycznej.

Prof. dr hab. Maria Lipczyńska z Uniwersytetu Wrocławskiego ustosun-
kowała się pozytywnie do dotychczasowych wyników badań i stwierdziła,
że procesualiści powinni inaczej postrzegać to zagadnienie. Nie można
bowiem nie uwzględniać nowoczesnych środków technicznych, zwłaszcza
że w procesie karnym wyników badań nikt nie traktował jako samoistnego
środka dowodowego, lecz jako jeden z pomocniczych.

Doc. dr hab. Andrzej Szwarc z Uniwersytetu Poznańskiego wskazywał
na poligraf jako nowy środek i przyznał, że powinien on być powszechniej
stosowany w praktyce, przede wszystkim we wstępnej fazie śledztwa.
Niemniej jednak, znając opory procesualistów i sędziów do stosowania no-
wych środków technicznych, stwierdził, że dyskusje na ten temat potrwają
jeszcze długo. Jako przykład podał spory dotyczące wykorzystywania środ-
ków technicznych na sali rozpraw. Konkluzja: sądy są zacofane i konserwa-
tywne, nie chcąc korzystać z osiągnięć nauk technicznych.

Dr Józef Gurgul, prokurator Prokuratury Generalnej wyraził pogląd, że
badania poligraficzne są niezmiernie cennym i pomocniczym środkiem dla
organów ścigania. Zorganizowanie sympozjum na ten temat uznał za duże
osiągnięcie. Przełamano bowiem wreszcie barierę milczenia i niezrozumia-
łej krytyki. Wysoko ocenił pionierską rolę w dziedzinie badań
poligraficznych organów wojskowych, a zwłaszcza WSW.

Natomiast prof. Hanausek z Uniwersytetu Jagiellońskiego uzasadnił, że
wyniki badań poligraficznych powinny być traktowane na równi z innymi
środkami dowodowymi, należy więc torować im drogę na salę rozpraw.
Konieczne jest jedynie usprawnienie metody badań zintensyfikowanie prób
w celu zdobycia bogatszych doświadczeń.

Z powodu choroby w sympozjum nie uczestniczył prof. dr hab. Marian
Cieślak z Uniwersytetu Gdańskiego. Przysłał jednak swoją opinię, którą od-
czytano. „Uważam, że w kodeksie postępowania karnego należałoby zrobić
wzmiankę, aby środek ten traktowany był jako rzecz legalna. Dotychczas
w przepisach na ten temat nie ma jasności”.

Były też pojedyncze głosy ustosunkowujące się negatywnie do badań po-
ligraficznych. Jeden z dyskutantów z Lublina ocenił je jako unowocześnione
metody inkwizycji.
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Wiele rozmów na temat badań poligraficznych sympozjum odbywało się
również w kuluarach. Wymieniano poglądy i dyskutowano o potrzebie ich
rozwijania. Przedstawiciele Akademii MSW, biura śledczo-dochodzeniowe-
go KG MO, Zarządu II Sztabu Generalnego i komend wojewódzkich Milicji
sugerowali konieczność zorganizowania spotkania w węższym gronie w ce-
lu dokonania wymiany doświadczeń na temat wykorzystania badań poligra-
ficznych w pracy operacyjnej. Sugerowano potrzebę opracowania określo-
nych metod postępowania i taktyki działania w przedsięwzięciach operacyj-
nych (eliminowanie osób niewinnych z kręgu podejrzeń).

Wnioski z sympozjum były następujące:
– badania poligraficzne należy zaliczyć do działu taktyki i techniki krymi-

nalistycznej;
– wyniki badań trzeba traktować jako środek pomocniczy w śledztwie

i czynnościach przedśledczych (późniejsze doświadczenia dowiodły, że
psychofizjologiczne badania poligraficzne [PBP] są ważną metodą
identyfikacji kryminalistycznej, a nie środkiem pomocniczym);

– badania powinny być łączone z innymi przedsięwzięciami taktyki śled-
czo-dochodzeniowej;

– eksperci powinni raz w roku spotykać się w celu wymiany doświad-
czeń.

Wyniki toruńskiego sympozjum kierownictwo WSW poleciło omawiać na
szkoleniach kadry.
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3. BADANIA POLIGRAFICZNE
W WOJSKU W LATACH 1976-1989

ANALIZA DANYCH

3.1. W sprawie zaboru broni
3.1.1. Uwagi wstępne
Mimo wydania wielu przepisów wewnętrznych MON dotyczących wła-

ściwego zabezpieczenia, ewidencjonowania i używania sprzętu uzbrojenia
nadal występowały przypadki utraty broni wojskowej w formie samowolne-
go jej zaboru lub utraty broni służbowej. W związku z tym konieczne
okazało się zwrócenie przez wojskowe organy ścigania szczególnej uwagi
na te przestępstwa i wypracowanie skutecznej taktyki ujawniania ich
sprawców. Przestępstwa te – ze wzgędu na dużą szkodliwość czynu oraz
zagrożenie jakie stwarzają dla ustanowionego porządku prawnego w kra-
ju – były uważane za niezmiernie niebezpieczne, o czym świadczyły komu-
nikaty w prasie i radiu.

Badania empiryczne dotyczące zastosowania kryminalistycznej techniki
badań poligraficznych w sprawach zaboru broni w omawianym okresie były
prowadzone przez Jacka Bieńkuńskiego8 dwukrotnie, tzn. w latach 1976-
1980 i 1984-1988, jednak na różnym poziomie uogólnienia. Pierwsze były
prowadzone na szczeblu okręgu wojskowego, drugie – na szczeblu Sił
Zbrojnych. Przedmiotem analizy były sprawy samowolnego zaboru broni
wojskowej i utraty posiadanej broni służbowej, w których stosowano jako je-
den ze środków pracy wykrywczej (operacyjnej) badania poligraficzne.
Uzyskane wyniki były podstawą do wyciągnięcia wniosków odnośnie uży-
teczności prowadzonych badań poligraficznych

W tym miejscu należy zasygnalizować istotne z punktu widzenia tych
badań uwarunkowania, tj.:
� stosowane metody badania poligraficznego. Wszystkie osoby badano

za pomocą techniki pytań kontrolnych J. Reida według wersji z roku 1966.
Technika ta zawierała trzy rodzaje pytań: niezwiązanych ze sprawą
(NZW), związanych ze sprawą (ZW) i kontrolnych (K), dotyczących jakie-
goś nieetycznego lub zabronionego przez prawo czynu. Kolejność testów

8 Jacek Bieńkuński: Zastosowanie kryminalistycznej techniki badań poligraficznych w sprawach operacyjnego
poszukiwania broni prowadzonych przez organa WSW w latach 1976-80. Praca dyplomowa w WSO MSW
Legionowo 1982 r.; Wykorzystanie badań poligraficznych w sprawach poszukiwawczych broni wojskowej w
SZ WP w latach 1984-88. Praca magisterska, ASW, Warszawa 1990 r.
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w tej metodzie była stała tzn.:

A – test podstawowy,

B – test pobudzający (test z cyfrą),

C – powtórzenie testu podstawowego,

D – test pytań mieszanych,

E – test potwierdzający (test na „tak”).

W analizowanych sprawach bardzo rzadko stosowano techniki pytań
szczytowego napięcia zarówno ze znanym, jak i nieznanym rozwiąza-
niem (POT-A i POT-B);

� używany aparat. Szefostwo WSW do maja 1977 r. dysponowało poli-
grafem mechanicznym firmy „Keelera”, a od maja nowoczesnym, elektro-
nicznym Lafayette model 76178. Poligraf Lafayette w porównaniu z apa-
ratem „Keelera” był lepszy, zwłaszcza jeśli chodzi o zapis OSG, oraz miał
dwa pneumografy rejestrujące reakcje oddechu brzusznego i piersiowego;

� miejsce przeprowadzania badań. Badania prowadzono w terenie,
w zwykłych pokojach biurowych, które starano się tak dobrać, by spełniały
wymagania dotyczące warunków stosowania testów,

� charakterystykę badanych osób. Badani byli w wieku 20-22 lat. Poziom
ich wykształcenia był zróżnicowany: od 8 klas szkoły podstawowej do
ukończonego liceum lub technikum, przy czym większość badanych żoł-
nierzy była absolwentami 3-letnich szkół zawodowych. Jeżeli chodzi o po-
zycję zawodową, to prawie wszyscy mieli krótki staż pracy i zajmowali sta-
nowiska odpowiadające zadaniom stawianym przed wykwalifikowanymi
robotnikami. Dla większości z nich była to pierwsza w życiu praca zawo-
dowa. Ważną okolicznością ze względu na taktykę badania było to, że
osoby badane w poszczególnych sprawach pełniły służbę wojskową
w jednej jednostce, niekiedy w tym samym pododdziale, gdzie wspólnie
zamieszkiwały. Dane te wskazują, że analizowana grupa zasadniczo róż-
niła się od środowisk, z jakimi miały do czynienia w sprawach kryminal-
nych organa MO.
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3.1.2. Szczegółowe rezultaty badań poligraficznych
Ogółem w analizowanych okresach wszczęto 73 postępowania w spra-

wach poszukiwania broni. Przy czym 43 sprawy zakończyły się aktem
oskarżenia, 3 – warunkowym umorzeniem, w 24 nie wykryto sprawców, a 3
umorzono w związku z brakiem cech przestępstwa. W omawianych spra-
wach stwierdzono 70 przypadków zaboru broni i 3 jej utraty. Łącznie zaginę-
ło 109 sztuk broni wojskowej, z czego w wyniku podjętych działań operacyj-
no-śledczych, w tym badań poligraficznych, odzyskano 74 sztuki (tab. 2).

Jak wynika z analizy akt w pierwszym okresie tylko w 15 sprawach prze-
prowadzono badania poligraficzne (50% ogółu), którymi objęto 123 żołnie-
rzy. W okresie drugim stosowano testy w 28 sprawach (65% ogółu) i zbada-
no 474 osoby. Wynika z tego, że tylko w 50-65% omawianych spraw o za-
bór broni organa ścigania widziały potrzebę prowadzenia badań poligraficz-
nych ze względu na ich okoliczności i skomplikowanie tych spraw. Nie było
konieczne, zdaniem niektórych przedstawicieli tych organów prowadzenie
badania we wszystkich sprawach. W drugim okresie natomiast organa śled-
cze częściej korzystały z badań poligraficznych (o 15%). Były więc przeko-
nane o ich skuteczności i przydatności (tab. 3).

Bardzo ważnym zadaniem badań poligraficznych było ukierunkowanie
działań operacyjno-śledczych na konkretną grupę osób mających związek
z zabronionym czynem. Efekt przeprowadzonych badań oraz ich przydat-
ność w dalszych czynnościach śledczych ilustruje tabela 4.

Tabela 2

Tabela 3
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Z tabeli tej wynika, że 72% badanych osób uzyskało wynik wskazujący na
to, że nie były związane ze sprawą (dowód odciążający), co pozwoliło oczy-
ścić je z niesłusznych podejrzeń i wyeliminować przy tym dużą grupę osób
z dalszych czynności operacyjno-śledczych. Ponadto umożliwiło skupienie
się na znacznie mniejszej (około 23-27%) grupie mającej związek z zabro-
nionym czynem. W ten sposób badania poligraficzne pozwoliły zaoszczędzić
siły i środki oraz właściwie je ukierunkować.

W pierwszym okresie badawczym z grupy 34 badanych (o niewielkich
reakcjach na pytanie krytyczne, reagujących wyraźnie na pytanie krytycz-
ne i przypadkach nierozstrzygniętych) ekspert wytypował 7 żołnierzy
z wnioskiem o zainteresowanie się nimi operacyjnie ponieważ nie reagowa-
ły w sposób znaczący na pytanie krytyczne, a badanie nie dało definityw-
nych rozstrzygnięć. Dokonując analizy 43 spraw (I okres – 15, II okres –
28), w których zastosowano poligraf, ustalono, że sprawy karne zakończyły

się:

– umorzono z powodu niewykrycia
sprawcy – 19,

– aktem oskarżenia – 23,

– brak znamion przestępstwa – 1.

Legenda:
– cały kwadrat to ogólna liczba badanych osób
w sprawach – 100%
– biały kolor to badani wyeliminowaniu ze spraw
(dowód odciążający) – 72%
– ciemnoszary to badani mający związek
ze sprawą – 23 – 27%
– jasnoszary to badani, których wynik był
nierozstrzygnięty z powodu na występowanie
pewnych czynników psychofizjologicznych – 0,5 do
4%.

Ryc. 5. Wpływ badań
poligraficznych na zawężanie kręgu

podejrzanych osób
(dowód odciążający)

Oprac. diagramu Jan Suliński

Tabela 4



3.1.3. Omówienie wyników badań empirycznych
a. Problem skuteczności badań poligraficznych w sprawach o zabór

broni wojskowej i utraty posiadanej broni służbowej

Pewną nowością w dziedzinie kryminalistycznego zastosowania poligra-
fu były propozycje, by badaniom poddawać wszystkich podejrzanych przed
ich zatrzymaniem. Wybitni specjaliści amerykańscy w tym czasie wyrażali
opinię, że jednym z najlepszych sposobów wykorzystania techniki poligra-
ficznej byłoby proponowanie testów praktycznie wszystkim podejrzanym
o popełnienie przestępstw przed podjęciem decyzji o ich zatrzymaniu. Sto-
sowanie tego rozwiązania w praktyce wykazałoby rzeczywistą wartość i uży-
teczność testów poligraficznych. Zwracano przy tym uwagę, że urzeczywist-
nienie tej zasady może przynieść korzyści zarówno ludziom niesłusznie
podejrzewanym, jak i samym organom ścigania. Osoby nieuwikłane w spra-
wę osiągnęłyby następujące korzyści:

– zostałyby oczyszczone z niesłusznego zarzutu,
– nie doszłoby do „splamienia” ich akt personalnych adnotacją o pobycie

w areszcie;
– uniknęłyby wyczerpujących przesłuchań i zatrzymania w areszcie, a

także wprowadzenia ich danych personalnych do kartoteki kryminalnej.

Do korzyści, płynących z wykorzystania tej praktyki przez policję, należało
by zaliczyć:

– eliminację fałszywej wersji,
– niedopuszczenie do zatrzymania w areszcie osoby niewinnej,
– uniknięcie nieracjonalnego i zbędnego wysiłku,
– uzyskanie możliwości skoncentrowania sił i środków na wykryciu rze-

czywistego przestępcy.

Ilustracją tego rozwiązania były badania poligraficzne przeprowadzone
w kraju w następujących sprawach:

1. W jednostce wojskowej (JW). w Kołobrzegu 10 lipca 1978 r. około
godz. 20.30 dowódca kompanii w czasie sprawdzania stanu uzbrojenia
stwierdził brak pistoletu P-64 przydzielonego żołnierzowi zawodowemu Ma-
rianowi Z. 14 września 1978 r. zbadano na poligrafie 12 osób wytypowanych
jako mogące mieć związek z przestępstwem. Jak wynikało ze sprawozdania
z badań poligraficznych 11 osób, ekspert ocenił je jako niezwiązane ze spra-
wą. Postępowanie przygotowawcze zostało umorzone z powodu niewykry-
cia sprawcy. Broni nie odzyskano. Dopiero w styczniu 1982 r. na terenie wo-
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jewództwa lubelskiego milicjanci zatrzymali Józefa Z., u którego znaleziono
poszukiwany pistolet. W toku wyjaśniania sprawy ustalono, że zatrzymany
ukradł ten pistolet w czasie odbywania służby wojskowej w wymienionej jed-
nostce. W czasie badań poligraficznych nie wchodził w krąg podejrzanych
osób . W ten sposób wyniki badań zostały potwierdzone przez zewnętrzne,
niezależne źródła.

2. 10 marca 1976 r. podczas załadunku broni przez żołnierzy na ram-
pie kolejowej w Szczecinie dokonano kradzieży broni P-64 . 18 listopada
1976 r. do badań na poligrafie wytypowano 5 żołnierzy, których ekspert
ocenił jako niezwiązanych ze sprawą. Okoliczności kradzieży zostały wy-
jaśnione dopiero 5 października 1977 r., kiedy to do milicji w Szczecinie
wpłynął anonim informujący, że szer. B. z JW. w Dziwnowie posiada broń.
W wyniku podjętych działań operacyjno-śledczych ustalono, że szer. B.,
przebywając na kursie w JW w Szczecinie, był wyznaczony wraz z innymi
żołnierzami do załadunku broni. Wykorzystując okazję, z jednej ze skrzyń
zabrał broń i schował ją. Ponieważ był żołnierzem z innej jednostki, pomi-
nięto go przy ustalaniu nazwisk pracujących w czasie załadunku. Tym spo-
sobem jedynie dzięki przypadkowi został zdemaskowany i odzyskano
broń. Wykorzystywany w tym przypadku poligraf nie mógł się przyczynić
do wykrycia sprawcy, gdyż w grupie badanych osób po prostu go nie było.

b. Wyeliminowanie osób niesłusznie podejrzewanych

Wyeliminowanie osób niesłusznie podejrzewanych było i jest głównym ce-
lem badań poligraficznych. Ilustracją takich przypadków są badania przepro-
wadzone w takich oto sprawach:

1. 13 czerwca 1985 r. w czasie przyjmowania przez JW w Krakowie trans-
portu 300 sztuk karabinków stwierdzono brak jednego egzemplarza kbk AK.
Podjęte czynności operacyjno-śledcze pozwoliły ustalić, że 8 maja 1985 r. JW
w Toruniu przekazała wymienioną broń do Grudziądza. Przyjętą broń prze-
transportowano na rampę kolejową i po załadowaniu do wagonu PKP prze-
słano ją pod konwojem do Krakowa. Mimo podjętych czynności procesowych
nie ustalono sprawcy zaboru broni, ani też w jakich okolicznościach doszło do
jej utraty. 26 listopada 1985 r. prowadzone postępowanie karne umorzono. Mi-
mo to organa WSW nadal prowadziły czynności operacyjno-poszukiwawcze.
W dniach 11-12 kwietnia 1986 r. poddano badaniom poligraficznym 5 osób
wytypowanych jako mogące mieć związek z tą kradzieżą. W wyniku przepro-
wadzonego badania poligraficznego ekspert ocenił te osoby jako niezwiązane
ze sprawą. 21 stycznia 1987 r. po anonimowym telefonie milicja w Kartuzach
odzyskała poszukiwaną broń (została podrzucona w rejonie dworca kolejowe-
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go). Fakt ten pozwolił na zawężenie kręgu osób podejrzanych do 7 żołnierzy
(początkowo do 50 osób), którzy odeszli do rezerwy.

Wytypowaną grupę powołano na ćwiczenia, izolując ją jednak od pozo-
stałych żołnierzy. Wytworzono wokół nich atmosferę zagrożenia dla spraw-
cy (pobierano ślady linii papilarnych, sugerowano, że głos anonimowego
rozmówcy został nagrany na taśmie magnetofonowej). Poza tym zebrano
wywiady środowiskowe o wymienionych dla eksperta mającego przepro-
wadzić z nimi badania poligraficzne. Tak przygotowaną grupę 8 września
1987 r. poddano badaniom, które wykazały związek emocjonalny dwóch
spośród trzech sprawców z faktem kradzieży broni i jej późniejszego
podrzucenia. W końcowym wniosku sprawozdania ekspert stwierdził, że
szer. rez. S. reagował na wszystkie pytania dotyczące zaboru i podrzuce-
nia broni. Natomiast u szer. rez. L. reakcja wystąpiła głównie w ciśnieniu
krwi i oddechu przy pytaniach: „Czy to ty ukradłeś kbk AK?, Czy to ty
w styczniu podrzuciłeś kbk AK?”. Wymienieni po badaniach przyznali się
do kradzieży i wskazali na trzeciego sprawcę – szer. rez. W. W złożonych
wyjaśnieniach podali, że 24 maja 1985 r. około godz. 12.00 na rampie ko-
lejowej w Grudziądzu, biorąc udział w załadunku broni, wspólnie dokonali
zaboru kbk AK, który początkowo ukryli w rejonie jednostki. 15 czerwca
1985 r. szer. S. broń tę przewiózł i ukrył w miejscu zamieszkania. 21 stycz-
nia za namową żony podrzucił broń. Wyrokiem sądu żołnierze zostali ska-
zani na karę pozbawienia wolności oraz grzywnę.

2. Dokonano włamania i kradzieży 4 sztuk kbk AK z magazynu broni
w JW w Komorowie. 25 października 1986 r. przeprowadzono oględziny
miejsca zdarzenia, z których wynikało, że sprawca otworzył drzwi wejścio-
we magazynu głównego za pomocą dopasowanego klucza, natomiast
z drzwi magazynu ZN, gdzie znajdowała się broń, usunął oryginalną kłód-
kę i po przeszukaniu tego pomieszczenia założył nową. Jeszcze tego sa-
mego dnia do badań na poligrafie wytypowano 83 osoby, które ekspert
ocenił jako niezwiązane ze sprawą, w tym m.in. ustalonego później spraw-
cę ob. O. Okoliczności kradzieży broni zostały wyjaśnione dopiero w kwiet-
niu 1987 r., kiedy to na podstawie przypadkowo uzyskanej informacji od ju-
naka F. (1 lutego 1987 r.) i po zweryfikowaniu zakładanych wersji zaintere-
sowano się byłym już pracownikiem cywilnym tej jednostki. 6 kwietnia zo-
stał on ponownie poddany badaniom poligraficznym. Ekspert stwierdził
wówczas, że ob. O. reaguje na pytania krytyczne i może być sprawcą.
W wyniku przeprowadzonych czynności operacyjno-śledczych doprowa-
dzono do jego przyznania się. Potwierdził on, że włamał się i dokonał kra-
dzieży broni, a także przyznał do działań pozoracyjnych. Wskazał również
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na współsprawcę ob. S. Drugi sprawca został zatrzymany 16 kwietnia 1987
r. W zorganizowanej zasadzce odzyskano skradzioną broń. Ponadto u ob.
S zakwestionowano dodatkowo nielegalnie posiadaną broń pochodzącą
z przestępstwa (3 egz. P-63, 13 szt. broni nietypowej, 1200 szt. różnej
amunicji). W sprawie tej poszukiwania trwały 172 dni, wytypowano ogółem
765 osób oraz wykonano inne czynności operacyjne. Do podstawowych
popełnionych w tym wypadku błędów należałoby zaliczyć:

– brak konsekwencji w rozpoznawaniu poszczególnych środowisk i osób;
– odstępowanie nie zawsze z dostatecznie uzasadnionych powodów od

realizacji zamierzeń według nieokreślonych koncepcji;
– brak zsynchronizowania działań operacyjnych i procesowych;
– niesystematyczne i zbyt płytkie analizowanie napływających danych;
– wykorzystanie poligrafu bez gruntownej analizy zebranych już informacji

procesowych i operacyjnych.

Uwaga ta dotyczy przede wszystkim badań w pierwszej fazie sprawy.
Zbyt wielka liczba badanych osób uniemożliwiła ekspertowi właściwą ocenę
i analizę uzyskanych zapisów reakcji emocjonalnych na poligramach, w wy-
niku czego doszło do wyeliminowania faktycznego sprawcy. Sprawa zakoń-
czyła się karą pozbawienia wolności obu sprawców.

3. 16 maja 1984 r. ujawniono brak pistoletu wojskowego TT w magazy-
nie ZN JW we Władysławowie. W dniach 5-7 czerwca 1984 r. do badań po-
ligraficznych wytypowano 17 osób, z których ekspert 15 określił jako
niezwiązane ze sprawą. Dwie natomiast zakwalifikował jako wykazujące
niewielkie reakcje na pytania krytyczne. Okoliczności utraty broni zostały
wyjaśnione dopiero 20 sierpnia, kiedy uzyskano sygnał od OZI o wyrażaniu
obaw przez szer. Z. o możliwości ustalenia sprawcy kradzieży broni przez
organa WSW. 25 sierpnia przesłuchany szer. Z. przyznał się do współu-
działu w kradzieży, wskazał sprawcę i przywiózł do jednostki poszukiwany
pistolet. Ustalono, że szer. Z. i szer. P. 20 stycznia 1984 r. zostali wyzna-
czeni przez szefa kompanii do prac porządkowych w magazynie ZN. Wy-
korzystując jego nieobecność szer. P. przy współudziale kolegi wyjął
z niezaplombowanej skrzyni jeden z pistoletów i wyniósł go do sali żołnier-
skiej, gdzie przechowywał broń w szafie przez 30 dni. Następnie, wyjeżdża-
jąc na przepustkę, zabrał broń i ukrył w zabudowaniach gospodarskich ro-
dziców. Należy dodać, że 22 maja z tymi żołnierzami przeprowadzono roz-
mowę sondażową, podczas któryej zaprzeczali by kiedykolwiek przebywa-
li na terenie magazynu ZN. Fakt ten nie został sprawdzony, dlatego też zo-
stali pominięci w typowaniu osób do badań poligraficznych. Stosowane
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w tym przypadku badania poligraficzne nie mogły przyczynić się do wykry-
cia sprawców, ponieważ nie było ich w gronie badanych osób.

c. Ujawnianie sprawcy zaboru broni wojskowej

�� przy pad ki przy zna wa nia się spraw ców przed roz po czę ciem te -
stów

Wy wiad przed te sto wy jest bar dzo waż nym eta pem ba da nia. Od spo so -
bu prze pro wa dze nia roz mo wy przed ba da niem za le ży nie jed no krot nie ca ły
je go wy nik. Roz mo wa ta ma rów nież znaczenie z punk tu wi dze nia pra wa
pro ce so we go. W cza sie jej trwa nia na le ży bowiem po u czyć ba da ne go
o przy słu gu ją cych mu upraw nie niach. Ponadto po win ien on oświad czyć,
czy wy ra ża zgo dę na ba da nia po li gra ficz ne.

Z Pol skiej prak ty ki wy ni ka, że nie wię cej niż 3-5% osób, którym pro po nu -
je się ba da nia po li gra ficz ne, odma wia na nie zgo dy. Oprócz funk cji pro ce du -
ral nych, roz mo wa przed te sto wa ma również znaczenie psy cho lo gicz ne.
Chodzi bowiem o przy go to wa nie kan dy da ta do ba dań, przez „po pra wie nie”
je go mo ty wa cji i prze ko na nie o sku tecz no ści ba da nia, co pod no si po ziom
stre su u oso by, która ma zwią zek ze zda rze niem, a uspo ka ja oso bę nie zwią -
za ną z nim. Prze pro wa dze nie tej roz mo wy oswa ja tak że oso bę te sto wa ną
z eks per tem i po mie szcze niem do ba dań. Ze względu na isto tę ba da nia po -
li gra ficz ne go jest to bardzo waż ne.

W ana li zo wa nym okre sie na 23 spra wy, które zo sta ły wy ja śnio ne do koń -
ca, tzn. usta lo no spraw ców i odzy ska no skra dzio ną lub utra co ną broń,
w trzech przy pad kach spraw cy za bo ru bro ni przy zna li się w trak cie prze pro -
wa dza ne go z ni mi wy wia du przed te sto we go, oba wia jąc się ba da nia. By ło to
na stęp stwem do brze prze pro wa dzo nej roz mo wy przez do świad czo ne go
eks per ta.

Przy kła dem te go mo gą być na stę pu ją ce zda rze nia:

1. Na jed nym z po li go nów 23 li sto pa da 1977 r. z ma ga zy nu bro ni znaj du -
ją ce go się w na mio cie do ko na no za bo ru kbk AK. Pro wa dzo ne czyn no ści
ope ra cyj no-śled cze nie do pro wa dzi ły do wy kry cia spraw cy. 3 gru dnia wy ty -
po wa no do ba dań po li gra ficz nych 5 osób, w tym szer. N. W cza sie prze pro -
wa dza nia wy wia du przed te sto we go przez eks per ta żoł nierz ten, oba wia jąc
się zde ma sko wa nia pod czas ba da nia, przy znał się do kra dzie ży bro ni
i wska zał miej sce jej ukry cia. Wy ro kiem są du zo stał ska za ny na ka rę po zba -
wie nia wol no ści.
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2. Na jed nym z po li go nów 12 mar ca 1988 r. wła ma no się do na mio tu ma -
ga zy nu bro ni, skąd nie zna ny spraw ca za brał 3 sztu ki P-63. Fakt kra dzie ży
ujaw ni ła służ ba dy żur na 14 mar ca. Do ba dań w tym sa mym dniu wy ty po wa no
po cząt ko wo je den plu ton żoł nie rzy (20), po tem ich licz bę za wę żo no do 10.
W cza sie prze pro wa dza nia wy wia du przed te sto we go szer. K. przy znał się do
za bo ru bro ni i wska zał miej sce jej ukry cia oraz współ spraw cę szer. Z. Na fakt
tak szyb kie go za koń cze nia spra wy mia ła nie wąt pli wie wpływ sy tu a cja psy cho -
lo gicz na spraw cy przed ba da niem. W cza sie roz mo wy z eks per tem zdał on
bowiem so bie spra wę, że te sty po twier dzą je go wi nę.

�� przy zna wa nie się spraw ców bez po śre dnio po prze pro wa dze niu te -
stów

Spo ra dycz nie w ana li zo wa nych przy pad kach ujaw nie ni w trak cie ba dań
spraw cy przy zna wa li się do wi ny bez po śre dnio po te stach. Co cie ka we, z do -
świad czeń za cho dnich wy ni ka, że przy zna nie się ba da ne go do wi ny bez po -
śre dnio po te stach i skła da nie ob szer nych wy ja śnień to spra wa do ść po -
wszech na. Dla te go też pra cow nik śled czy wi nien sko rzy stać z szan sy, ja ką
da je ba da nie i bez po śre dnio po je go za koń cze niu po powi nien przy stą pić do
prze słu cha nia. Te zę tę ilu stru ją takie przy kła dy:

1. W JW w Kwi dzy niu 23 czerw ca 1978 r. zgi nął pi sto let woj sko wy TT wz.
33. W wy ni ku pod ję tych dzia łań pi sto let od na le zio no, lecz nie zdo ła no usta lić
spraw cy kra dzie ży. 20 lip ca wy ty po wa no 5 osób, które pod da no ba da niom
po li gra ficz nym. Na pod sta wie wy kre su na po li gra mie eks pert oce nił 3 oso by
ja ko niezwią za ne ze spra wą, o jed nej po wie dział, że ukry wa ja kieś fak ty zwią -
za ne ze zna le zie niem pi sto le tu, jed na zaś nie by ła zu peł nie szcze ra. I to wła -
śnie ta „nie szcze ra oso ba” bez po śre dnio po ba da niu, w czasie prze słu cha nia
przy zna ła się do kra dzie ży.

2. 5 wrze śnia 1979 r. w jed nej z JW stwier dzo no wła ma nie do ma ga zy nu
bro ni, skąd do ko na no za bo ru 3 pi sto le tów woj sko wych TT wz. 33 oraz do ku -
men ta cji tej bro ni. W dniach 26-27 wrze śnia pod da no ba da niom po li gra ficz -
nym 6 wy ty po wa nych żoł nie rzy, w tym szer. S. Jak wy ni ka ze spra wo zda nia
eks per ta, żoł nierz ten w cza sie ca łe go ba da nia był bardzo po d nie co ny psy -
chicz nie. We wnio skach eks pert stwier dził, że u 4 żoł nie rzy wy stą pi ły nie wiel -
kie re ak cje na py ta nia kry tycz ne, jed ne go za li czył ja ko niezwią za ne go ze
spra wą, a w przypadku szer. S. orzekł, że mo że on być w ze zna niach swych
nie zu peł nie szcze ry. W trak cie prze słu cha nia wy mie nio ny sze re go wy przy -
znał się do za bo ru bro ni i wska zał miej sce jej ukry cia.

3. 21 ma ja 1985 r. w JW w Bu do wie pod czas ko mi syj ne go od strze li wa -
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nia łu sek ujaw nio no w ma ga zy nie bro ni brak pi sto le tu P-64. W dniach 23-
25 ma ja do ba dań po li gra ficz nych wy ty po wa no 15 osób, m.in. ma ga zy nie -
ra – podo fi ce ra za wo do we go. W koń co wym wnio sku eks pert stwier dził, że
podo fi cer ten ukry wał swój emo cjo nal ny  zwią zek ze sprawą za gi nię cia
bro ni. Po zo sta łych za kwa li fi ko wał ja ko niezwią za nych z nią. Po ba da niu,
w czasie prze słu cha nia, podo fi cer zeznał, że po szu ki wa na broń zo sta ła
skra dzio na naj praw do po dob niej w gru dniu 1973 r. Wyjawił ponadto, że mo -
gli te go do ko nać żoł nie rze za tru dnie ni przy sprzą ta niu ma ga zy nu. W oba -
wie przed kon se kwen cja mi za ta ił ten fakt przed prze ło żo ny mi i w miej sce
skła do wa ne go pi sto le tu podło żył pi sto let szkol ny. W tej spra wie wy ty po wa -
no naj pierw 10 żoł nie rzy re zer wy, których 29 lip ca 1985 r. po wo ła no na ćwi -
cze nia. Z gru py tej ba da niom na po li gra fie pod da no 3 żoł nie rzy. Jed ne go
z nich – szer. rez. SZ. eks pert wska zał ja ko spraw cę. Wy mie nio ny wy ra źnie
re a go wał na py ta nia kry tycz ne, przy czym swo im za cho wa niem sta rał się
utru dnić prze bieg ba dań. Prze słu cha ny w cha rak te rze podej rza ne go, wy ja -
śnił, że za bo ru do ko nał 20 gru dnia 1973 r. w cza sie sprzą ta nia ma ga zy nu
bro ni. Po cząt ko wo broń ukrył w re jo nie jed no st ki, a na stęp nie wy wiózł ją do
miej sca za mie szka nia i za ko pał w zie mi. Broń odzy ska no 30 lip ca 1985 r.

�� po moc po śre dnia w zde ma sko wa niu spraw cy

Jak wy ni ka z do świad czeń orga nów WSW, jed nym z ważnych skutków,
ja kie mo że przy nieść po słu że nie się po li gra fem, jest wpływ badania na za -
cho wa nie się spraw ców, co pozwala na wyjaśnienie spra wy. Do ta kich
przy pad ków moż na za li czyć fakt podrzu ce nia bro ni, co mia ło miej sce w 8
spra wach w omawianym okre sie. W sze ściu z nich usta lo no spraw ców kra -
dzie ży bro ni. Z ana li zy tych spraw wy ni ka, że strach przed ba da nia mi po li -
gra ficz ny mi skła niał spraw ców do podrzu ce nia skra dzio nej bro ni, po nie waż
są dzi li, że w ten spo sób orga na ści ga nia za prze sta ną dal szych po szu ki -
wań prze stęp cy. Na to miast w przy pad ku usta le nia sprawców kradzieży,
poniosą oni mniejszą od po wie dzial ność kar ną. Ty po wy mi przy kła da mi są
na stę pu ją ce spra wy:

1. 21 wrze śnia 1988 r. stwier dzo no kra dzież bro ni P-64 w Kra ko wie.
W wy ni ku pod ję tych czyn no ści ope ra cyj no-śled czych oraz roz pro pa go wa nia
wśród ka dry i żoł nie rzy służ by za sa dni czej sku tecz no ści ba dań po li gra ficz -
nych, a także ogłoszenia za mia ru ich przeprowadzenia w ce lu zde ma sko wa -
nia spraw cy – pi sto let zo stał 3 paź dzier ni ka podrzu co ny (na pa ra pet okna
dy żur ki ofi ce ra jed no st ki). Broń ta by ła owi nię ta w ga ze tę. Do ba dań prze pro -
wa dzo nych 5 paź dzier ni ka wy ty po wa no 3 żoł nie rzy. W trak cie te stów eks pert
stwier dził zmia ny emo cjo nal ne u szer. M. W koń co wym wnio sku stwier dził,
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że szer. M. re a gu je na py ta nia kry tycz ne i mo że być spraw cą za bo ru bro ni.
Po ba da niach, w czasie prze słu cha nia, wy mie nio ny przy znał się do kra dzie -
ży bro ni i podrzu ce nia jej. Ze bra ny ma te riał do wo do wy po twier dzo ny opi nią
eks per ta z ba dań po li gra ficz nych pro ku ra tu ra woj sko wa uzna ła za niewy -
star cza ją cy do spo rzą dze nia ak tu oskar że nia i skie ro wa nia jej do są du. Po -
stę po wa nie umo rzo no z powodu bra ku do sta tecz nych do wo dów wi ny.

2. 29 wrze śnia 1986 r. po wia do mio no organ ści ga nia o wła ma niu i kra -
dzie ży pi sto le tu P-64, której do ko na no podczas prze gru po wa nia jed no st ki
z po li go nu do gar ni zo nu. Ba da nia po li gra ficz ne za pla no wa no na 7 paź dzier -
ni ka, na to miast w przed dzień broń zo sta ła podrzu co na do ubi ka cji na te re -
nie podod dzia łu. Spo śród 7 wy ty po wa nych do ba dań żoł nie rzy eks pert
wska zał na jed ne go – szer. N., który re a go wał na py ta nia kry tycz ne. Wy mie -
nio ny po ba da niu przy znał się do za bo ru pi sto le tu i je go później sze go
podrzu ce nia.

�� ujaw nie nie osób, które wpro wa dzi ły w błąd orga na ści ga nia przez
fał szy we ze zna nia, bądź też prze ka zy wa nie nie praw dzi wych in for ma cji

Wśród roz pa try wa nych spra wach były 3 przy pad ki ujaw nie nia osób, które
wpro wa dzi ły w błąd orga na ści ga nia, skła da jąc fał szy we ze zna nia, oraz
przy pad ki ujaw nie nia osób, które sta ra ły się za su ge ro wać, że zo sta ła im
skra dzio na broń, gdy tym cza sem sa me za gu bi ły pi sto let. Przy kła dy:

1. W 1986 r. w jed nej z jed no stek woj sko wych ma ry nar ki wo jen nej ujaw -
nio no kra dzież kbk AK. Pod czas ba dań po li gra ficz nych wy ty po wa ny do ba -
dań mar. W. re a go wał w spo sób wy róż nia ją cy na py ta nia kry tycz ne do ty czą -
ce tej kra dzie ży. W trak cie te stów przy znał się do za bo ru bro ni. Jed no cze -
śnie wy ja śnił, że po peł nia jąc to prze stęp stwo, nie wie dział, że jest to je go
oso bi sta broń i do dał, że do wie dział się o tym z chwi lą ogło sze nia w jed no -
st ce nu me rów po szu ki wa ne go kbk AK.

2. W 1985 r. podo fi cer za wo do wy przy znał się do wła ma nia i kra dzie ży
z ma ga zy nu de po zy to we go 3 sztuk pi sto le tów P-63 i jed ne go pi sto le tu
szkolne goP-63. Po ba da niach eks pert stwier dził, że spraw ca ma zwią zek ze
spra wą. W trak cie ko lej ne go prze słu cha nia wy mie nio ny podo fi cer odwo łał
swo je po prze dnie ze zna nie. Wy ja śnił, że upo zo ro wał wła ma nie by ukryć fakt
stwier dzo nej przez sie bie wcze śniej kra dzie ży, co zo sta ło do wo do wo po -
twier dzo ne. Z gru py 43 osób wy ty po wa nych ja ko mo gą cych mieć zwią zek ze
spra wą eks pert wy ło nił do badania 5 żoł nie rzy, którzy wy ka zy wa li sil ny zwią -
zek emo cjo nal ny z nią. Bro ni nie odzy ska no. Ba da nia po li gra ficz ne przy czy -
ni ły się w tej spra wie do odrzu ce nia we rsji polegającego na sa mo o skar że niu
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się podo fi ce ra.

3. W 1985 r. podczas ba dań po li gra ficz nych usta lo no, że podo fi cer za -
wo do wy nie był szcze ry w skła da nych oświad cze niach w spra wie cza su
i oko licz no ści kra dzie ży pi sto le tu P-64. Po ba da niach po dał przy bli żo ny
czas za bo ru pi sto le tu. Po zwo li ło to na zwe ry fi ko wa nie przebiegu zdarzeń
i wy ty po wa nie żoł nie rzy, wśród których był spraw ca. Broń odzy ska no.

4. W 1981 r. do wód ca kom pa nii ze znał, że pi sto let skra dzio no mu w cza -
sie wła ma nia do po ko ju służ bo we go, gdy w rze czy wi sto ści zgu bił broń,
będąc w sta nie nie trze źwym. Tak więc ba da nie po li gra ficz ne w tym przy pad -
ku umoż li wi ło odrzu ce nie we rsji mówiącej o kra dzie ży.

�� oce na sto so wa nych tech nik ba daw czych

Pew nym nie do cią gnię ciem w pro wa dzo nych ba da niach, było
ograniczenie się eks per tów wy ko nu ją cych te te sty w za sa dzie tyl ko do jed -
nej me to dy, a mia no wi cie tech ni ki py tań kon trol nych Re i da. Z dru giej jed -
nak stro ny trud no ze wszy st kich zna nych tech nik wy brać tę naj lep szą, po -
nie waż żad na nie jest ide al na. Po szcze gól ne tech ni ki ba daw cze po win ny
być sto so wa ne, zda niem au to ra, w za leż no ści od kon kret nej spra wy. In ne
zda nie na ten te mat ma M. Ku lic ki, który twier dzi, że naj lep szą i je dy ną jest
me to da Lyk ke na lub oracowana w Toruniu i Szczytnie, polegająca na usta -
la niu wie dzy lub nie wie dzy o re a liach i spo so bie po peł nie nia prze stęp stwa.
W przy pad ku gdy zna my do kła dnie oko licz no ści po peł nie nia kra dzie ży, do -
brą me to dą mo że oka zać się współ cze sna pro ce du ra Ke e le ra. Na to miast
gdy trud no jest usta lić oko licz no ści i czas za bo ru bro ni, do bre wy ni ki mo -
że dać spo sób ba da nia me to dą Bac kste ra. Na uwa gę za słu gu je fakt, że
w kil ku spra wach sto so wa no te sty szczy to we go na pię cia, które są uwa ża -
ne za naj war to ścio wszą me to dę iden ty fi ka cyj no-do wo do wą. W ana li zo wa -
nych kil ku spra wach eks pert dys po no wał szcze góło wy mi fak ta mi do ty czą -
cy mi po peł nionego prze stęp stwa, np.: spo so bu i miej sca ukry cia bro ni, wy -
ko rzy sty wa ne go na rzę dzia przy do ko ny wa niu wła ma nia (zna nego wy łącz -
nie spraw cy). In for ma cje te po słu ży ły mu do opra co wa nia odpowiedniego ze -
sta wu py tań te sto wych (szczy to we go na pię cia), cze go re zul ta tem by ło wska -
za nie spraw ców. Na le ży do dać, że ukie run ko wa nie ta kich te stów na usta le -
nie miej sca ukry cia skra dzio nej bro ni zwięk szy ło by praw do po dob nie sku tecz -
ność ba dań po li gra ficz nych w te go ty pu spra wach. Moż na je za li czyć do gru -
py tzw. te stów po szu ku ją cych (za rów no ze zna nym roz wią za niem jak
i niezna nym). W tym miej scu na pod kre śle nie za słu gu je fakt, że w więk szo -
ści przy pad ków skra dzio na broń (bez po śre dnio po do ko na niu prze stęp stwa)
by ła ukry wa na przez spraw cę na te re nie jed no st ki bądź w bez po śre dnim jej
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są siedz twie. Do pie ro po kil ku lub kil ku na stu dniach, gdy spraw ca otrzy my wał
prze pu st kę lub urlop, wy wo ził ją w re jon miej sca swe go za mie szka nia. 

Nie sto so wa no natomiast ba dań „prze sie wo wych” po le ga ją cych na uży ciu
te stów SKY (Su spect, Know, You – podej rze wać, wie dzieć, do ko nać oso bi -
ście).

Woj sko wi eks per ci do 1990 r., tak jak już wspo mnia no wy ko rzy sty wa li
naj czę ściej je den pod sta wo wy test py tań kon trol nych (Re i da). Do pie ro po
tym ro ku wpro wa dzo no do prak ty ki ba dań po li gra ficz nych te sty kom ple kso -
we (wie lo wa rian to we), tzn. Re i da, Bac kste ra i Mat ta oraz po moc ni cze –
szczy to we go na pię cia ze zna nym i po szu ki wa nym roz wią za niem (POT-
A i POT-B). Tak ze bra ny kom ple kso wo ma te riał ba daw czy po zwa lał eks per -
to wi na rze tel ną i obiek tyw ną oce nę związ ku emo cjo nal ne go ba da ne go
z prze stęp stwem, a nie jed no krot nie także na wska za nie na no we do wo dy
w to czą cym się śledz twie (miej sce ukry cia zwłok, na rzę dzie zbro dni itp.)

d. Wpływ dzia łań ope ra cyj no-śled czych po prze dza ją cych te sty na wy -
ni ki ba dań po li gra ficz nych

W li te ra tu rze przedmio tu moż na zna leźć stwier dze nie, że za wła ści we
wy ni ki ba dań po li gra ficz ne go od po wie dzial ni są w rów nej mie rze: eks pert
prze pro wa dza ją cy te sty oraz pra cow ni cy orga nów ści ga nia, którzy pro wa -
dzą spra wę. Współ pra cują oni  bowiem ze sobą, co wy ni ka z ce lów ba da nia
po li gra ficz ne go w spra wie kar nej, do których za li cza my:

– wstęp ną eli mi na cję podej rza nych;
– spraw dze nie, czy po stę po wa nie kon cen tru je się wo kół wła ści wej oso -

by, czy li we ry fi ka cja różnych wersji przebiegu sprawy;
– po moc w szu ka niu in nych do wo dów;
– we ry fi ka cję fak tów po da nych w ze zna niach przez świad ka lub podej -

rza ne go;
– ukie run ko wa nie czyn no ści pro ce so wych i ope ra cyj nych;
– opracowanie bra ku ją cych ogniw w poszczególnych wersjach;
– uzy ski wa nie w spo ra dycz nych wy pad kach sa mo i st ne go do wo du.

Ko rzy ści, ja kie wy ni ka ją dla śledz twa z re a li za cji wy mie nio nych ce lów, są
wprost ogrom ne. Zwięk sza ją bo wiem je go sku tecz ność, a przy tym moż na
za o szczę dzić wy dat ko wa ne środ ki i – co naj waż niej sze – skrócić czas roz -
wi kła nia spra wy. Słu szność tej te zy znaj du je po kry cie w fak tach, ja kie usta -
lo no pod czas ak tyw nych ba dań. Na przy kład spraw ca nie mógł być wska za -
ny przez eks per ta w cza sie ba da nia ze wzglę du na nie wła ści we ty po wa nie
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(brak osób zwią za nych z prze stęp stwem) bądź z po wo du tzw. ma sów ki –
zo stał przez eks per ta prze o czo ny. W jed nej z oma wia nych spraw je dy nym
po zy tyw nym re zul ta tem by ło wy e li mi no wa nie 15 żoł nie rzy, których eks pert
po te stach za kwa li fi ko wał do gru py nie zwią za nych z nią. Ja ko wzor co wy
przy kład do bre go współ dzia ła nia moż na przy to czyć spra wę, w której eks pert
za wę ził 50-oso bo wą gru pę badanych do 7 żoł nie rzy re zer wy. Przed ba da -
niem na po li gra fie byli oni  i zo lo wa ni od po zo sta ły ch żoł nie rzy. Po za tym wy -
two rzo no wo kół nich psy cho zę za gro że nia dla spraw cy, ze bra no wy wia dy
śro do wi sko we i do pie ro wówczas pod da no ich ba da niom. Dzia ła nia te by ły
nie zbęd ne, po nie waż od cza su stwier dzo nej kra dzie ży upły nę ło po nad 2 la -
ta. Prze pro wa dzo ne ba da nie do pro wa dzi ło do usta le nia dwóch spo śród
trzech spraw ców za bo ru kbk AK.

e. Stan zaawansowania spra wy a ba da nia po li gra ficz ne

Z prak ty ki uży cia w Polsce po li gra fu do roz wią zy wa nia spraw kry mi nal nych
wy ni ka, że pra cow ni cy orga nów ści ga nia na ogół wy stę pu ją z wnio skiem
o prze pro wa dze nie te stu w sy tu a cjach, gdy zo sta ły wy czer pa ne wszy st kie
środ ki i spra wa prak tycz nie kwa li fi ku je się do umo rze nia. Jest to, oczy wi ście,
zła prak ty ka, po nie waż w ta kich przy pad kach ma my do czy nie nia z nie wła ści -
wy mi dzia ła nia mi wy kryw czy mi. Eks pert z dziedziny ba dań po li gra ficz nych nie
jest bowiem w sta nie na pra wić błę dów, ja kie zo sta ły po peł nio ne w czasie po -
stę po wa nia. Wy ni ka więc z te go, że po li graf nie mo że być ostat nią de ską ra -
tun ku. Sytuacja ta jest być mo że związana i z tym, że śro dek ten jest ma ło
spo pu la ry zo wa ny w na szym kra ju, a pr zy tym licz ba ope ra to rów jest niewiel-
ka w stosunku do po trzeb. Spe cja li ści zwracają także uwagę na fakt, że ba -
da nia po li gra ficz ne są pro ce du rą wzbu dza nia (ujaw nia nia) i re je stro wa nia śla -
dów emo cjo nal nych, prze to ich prze pro wa dze nie jest moż li we tyl ko wów czas,
gdy śla dy ta kie je szcze ist nie ją. Prak tycz nie ba da nie po li gra ficz ne mo że być
sto so wa ne je dy nie w naj wcze śniej szych fa zach po stę po wa nia kar ne go.
Udział oso by, która ma być ba da na w po stę po wa niu (prze słu cha nie jej, za po -
zna wa nie z ma te ria ła mi spra wy itd.), ni szczy pier wot ne śla dy emo cjo nal ne,
na no si śla dy no we, czy niąc przy szłe ba da nia po li gra ficz ne zazwyczaj nie sku -
tecz ne.

Nie kwe stio nu jąc słu szno ści tej te zy na le ży jed nak zwrócić uwa gę, że nie
moż na sto so wać się tu do sztyw nych, nie zmien nych re guł. Mo ment wy bo ru
cza su ba da nia po wi nien być za wsze uza leż nio ny od kon kret nych oko licz no -
ści w da nej spra wie. Na przykład nie ce lo we by ło by po słu że nie się po li gra -
fem w spra wie, w której nie ma wy ty po wa ne go gro na osób podej rza nych
i nie zna nych jest wie le pod sta wo wych fak tów zwią za nych z utra tą bądź za -
bo rem bro ni, tzn.  nie wia do mo do kła dnie, ile zginęło sztuk broni i w ja kich
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oko licz no ściach. Ta kim przy kła dem mo że być spra wa, kie dy czyn no ści ope -
ra cyj no-pro ce so we nie do pro wa dzi ły do usta le nia oko licz no ści, w ja kich do -
szło do utra ty bro ni i po stę po wa nie kar ne zo sta ło umo rzo ne z po wo du
niewy kry cia spraw cy. Do pie ro fakt podrzu ce nia bro ni przez jed ne go ze
spraw ców na pro wa dził na krąg osób zwią za nych ze spra wą i wy ty po wa nie
do ba dań po li gra ficz nych kil ku żoł nie rzy, wśród których eks pert wy ło nił
spraw ców kra dzie ży.

Jak słu sznie stwierdził A. Krzy ścin, de cy du ją ce zna cze nie dla po zy tyw -
nych re zul ta tów te stu ma wy bór wła ści we go cza su ba da nia podej rza nych
osób. Na le ży za wsze przy tym uwzglę dnić sy tu a cję psy cho lo gicz ną, w ja kiej
znaj du je się ewen tu al ny spraw ca kra dzie ży lub utra ty bro ni. Oka zu je się bo -
wiem, że je że li w je go prze ko na niu ist nie je ma ła szan sa zde ma sko wa nia go,
to nie bę dzie on re a go wał wła ści wie na py ta nia kry tycz ne w cza sie te stów.
W tym miej scu przy pom nę opi sy wa ną spra wę, gdy w gru pie 83 osób wy ty -
po wa nych do ba dań znaj do wał się spraw ca, lecz eks pert nie stwier dził u nie -
go re ak cji na py ta nia kry tycz ne. Spo wo do wa ne to by ło m.in. tym, że wy mie -
nio ny był zo rien to wa ny, ja kimi danymi o oko licz no ściach po peł nienia prze -
stęp stwa dysponują orga na ści ga nia i dla te go był prze ko na ny, że nikt nie bę -
dzie go o nic podej rze wał. Do pie ro przy ba da niu dru gim, kie dy na jaw wy szły
no we oko licz no ści spra wy (mi mo upły wu dłu gie go cza su od da ty do ko na nia
przez nie go wła ma nia i kra dzie ży bro ni – 6 mie się cy), czu jąc się tym ra zem
za gro żo ny, wy ka zy wał re ak cje na py ta nia kry tycz ne. Do pro wa dzi ło to do je -
go zde ma sko wa nia i odzy ska nia bro ni.

Ba da jąc przy czy ny ma łej skuteczności ba dań po li gra ficz nych w spra wach,
które zo sta ły umo rzo ne z po wo du niewy kry cia spraw cy, na le ży za u wa żyć, że
badania te najczęściej by ły sto so wa ne rów nocześnie z in ny mi środ ka mi pra -
cy ope ra cyj nej. Czas ich przeprowadzenia od chwi li stwier dze nia prze stęp -
stwa mie ścił się w przedzia le dwóch ty go dni. Nie przy nio sło to jed nak po zy -
tyw nych rezultatów. Wpraw dzie w kil ku spra wach eks pert wy ty po wał żoł nie -
rzy, którzy wy ra źnie re a go wa li na py ta nia kry tycz ne, lecz dzia ła nia ope ra cyj -
no-śled cze nie zdo ła ły do star czyć wy star cza ją cych do wo dów pro ce so wych
ob cią ża ją cych wy ty po wa nych spraw ców za bo ru bro ni. W pew nych umo rzo -
nych spra wach nie zdo ła no do pro wa dzić do za wę że nia krę gu osób podej rza -
nych o do ko na nie kra dzie ży ze względu na nieusta le nie cza su i miej sca utra -
ty bro ni. Przy tym należy dodać, że przy czy ną ma ło czy tel nej re ak cji spraw cy
mo że być tak że to, że jest on osob ni kiem o sil nym ty pie ukła du ner wo we go,
co ma związek ze sła bą re ak tyw no ścią.

Z te o rii i prak ty ki wynika, że ba da nia po li gra ficz ne nie za wsze są sku -
tecz ne – zda rza się, że spraw cy przestępstw w cza sie ba dań nie re a gu ją
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odpowiednio. Dla te go też wy ni ki tych ba dań na le ży trak to wać z du żą re zer -
wą. Przy kła dy ta kich sy tu a cji są następujące:

1. Wła ma nie i kra dzież pi sto le tu P-64 prze cho wy wa ne go w me ta lo wej
sza fie ofi ce ra dy żur ne go JW w Pi le. Fakt ten zo stał ujaw nio ny 27 ma ja 1985
r., orga na ści ga nia po wia do mio no 29 ma ja. Do ba dań po li gra ficz nych wy ty -
po wa no na 3-4 czerw ca 10 żoł nie rzy, w tym usta lo ne go później spraw cę kpr.
Cz. We wnio sku koń co wym ba da nia eks pert stwier dził, że nie jest praw do -
po dob ne, aby w gru pie ba da nych osób był spraw ca. Zo stał on zde ma sko -
wa ny na pod sta wie ze bra nych śla dów li nii pa pi lar nych w cza sie oglę dzin
miej sca wła ma nia. Pod czas prze słu cha nia wy ja śnił, że peł niąc służ bę po -
moc ni ka ofi ce ra dy żur ne go, 15 ma ja przy uży ciu rąk od giął na roż nik drzwi
me ta lo wej sza fy i wy jął z niej pi sto let. Po cząt ko wo broń ukry wał w swo im
ple ca ku w sa li żoł nier skiej, a 28 ma ja, wy jeż dża jąc na urlop, za brał broń
i ukrył (za wie dzą oj ca) w spe cjal nym schow ku w mu rze bu dyn ku go spo dar -
cze go. Na po cząt ku czerw ca broń odzy ska no. Z akt spra wy wy ni ka ło, że
kpr. Cz. miał wy kształ ce nie pod sta wo we oraz ni ski po ziom in te li gen cji.
W wy wia dzie śro do wi sko wym stwier dzo no, że po cho dził z ubo giej ro dzi ny,
prze by wał w do mu dziec ka, miał skłon ność do drob nych kra dzie ży i przez
swo je oto cze nie był dys kry mi no wa ny ze wzglę du na ubóstwo ro dzi ców. Bio -
rąc pod uwa gę te da ne do ty czą ce oso bo wo ści spraw cy oraz fakt ukry cia
przez nie go bro ni po za te re nem jed no st ki (przed ba da niem po li gra ficz nym),
moż na zro zu mieć je go brak re ak cji na py ta nia kry tycz ne.

2. W ko lej nych analizowanych sprawach ich spraw cy również zo sta li wy -
e li mi no wa ni przez eks per ta w cza sie ba da nia po li gra ficz ne go. Je den z nich
przy znał się w trak cie prze słu cha nia. Dru gi zo stał usta lo ny na pod sta wie
eks per ty zy me cha no sko pij nej ( przez zi den ty fi ko wa nie na rzę dzia wła ma nia).
Z ba dań psy chia trycz nych wy ni kało, że wy mie nie ni w chwi li po peł nie nia czy -
nu ro zu mie li je go zna cze nie, na to miast zdol no ści po kie ro wa nia swo im po -
stę po wa niem mie li ogra ni czo ne w stop niu znacz nym. Opi nia bie głych psy -
chia trów wy ja śniła, dla cze go spraw cy nie re a go wa li w spo sób zna czą cy
w czasie ba dań po li gra ficz nych.

f. Naj bar dziej sku tecz ny spo sób wy ko rzy sta nia po li gra fu w spra wach
za bo ru bro ni

Zna nych jest kil ka spo so bów wy ko rzy sta nia po li gra fu w pra cy orga nów
ści ga nia kar ne go. Ge ne ral nie moż na wy róż nić dwie pod sta wo we me to dy
uży cia te go apa ra tu w za leż no ści od prze zna cze nia wy ni ków ba da nia, tzn.
dla ce lów:

– do wo do wych,
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– zwią za nych z uzy ski wa niem istot nych in for ma cji, których usta le nie
w krót kim cza sie z in nych źródeł jest nie moż li we lub bar dzo trud ne.

Oce na do wo do we go zna cze nia ba dań po li gra ficz nych w pro ce sie kar -
nym stwa rza nie ma łe trud no ści. Przy czy ną te go nie jest dyskusja, jaka
toczy się ciągle w li te ra tu rze przedmio tu na ten temat lecz ra czej zbyt ubo -
ga prak ty ka pol skiej ju dy ka tu ry w tym wzglę dzie. Do wód z ba dań po li gra -
ficz nych w prak ty ce pol skich orga nów wy mia ru spra wie dli wo ści był do tych -
czas uwzględniany w nie wielu sprawach kar nych, bio rąc pod uwa gę cza s
(oko ło 25 lat) sto so wa nia po li gra fu w Pol sce.

Wy ni ka to m.in. z faktu, że wo kół po li gra fu wykorzystywanego w pro ce -
sie kar nym do ba da nia oso bo wych źródeł do wo do wych, wy two rzono at mo -
sfe rą niesprzy ja ją cą roz wa ża nej i me ry to rycz nej jego oce nie przez na u kę.
Z jed nej stro ny sfe ty szy zo wa no sa mą apa ra tu rę, trak tu jąc ją nie kiedy ja ko
„cu dow ny śro dek”, roz wią zu ją cy odwiecz ny pro blem obiek tyw ne go spraw -
dzia nu wia ry god no ści badanych osó b, gdy w rze czy wi sto ści po li graf ja ko in -
stru ment po znaw czy słu ży je dy nie do uzy ski wa nia wstęp ne go ma te ria łu dla
eks per ta. Z dru giej zaś stro ny nie którzy przed sta wi cie le na u ki zaj mu ją skraj -
nie odmien ne sta no wi sko i w ogóle nie uzna ją ta kich ba dań na grun cie pro -
ce su kar ne go. Ta roz bież ność są dów nie wąt pli wie przy czy ni ła się do ostroż -
ne go trak to wa nia me to dy po li gra ficz nej wie dzy o czy nie spraw cy. Mi mo roz -
bież no ści owych są dów wy miar spra wie dli wo ści w Pol sce w prak ty ce nie
odrzu cił bez wzglę dnie do wo du z tych ba dań (co ozna cza że, upla so wał się
już on w gru pie do wo dów zna nych na szej pro ce du rze), a w przy pad kach
gdy zo sta je prze pro wa dzo ny, ma po stać naj czę ściej do wo du z bie głe go.

Na to miast do świad cze nia woj sko wych eks per tów świadczą o tym, że
naj sku tecz niejszą me to dą jest uży cie po li gra fu ja ko środ ka pra cy ope ra -
cyj nej, po moc ne go przede wszy st kim w ty po wa niu osób, które moż na za -
li czyć do ak tyw nych ucze st ni ków zda rze nia, oraz w uzy ski wa nia da nych,
które mo gą po słu żyć do zdo by cia do wo dów pro ce so wych jed no znacz nie
ak cep to wa nych przez na sze są dy, np. od na le zie nie utra co nej bro ni.

g. Wnio ski:

1. Jed no st ki Woj sko wej Służ by We wnę trz nej początkowo w ramach ana -
li zo wa nych spraw nie wy ko rzy sty wa ły w peł ni moż li wo ści tech ni ki ba dań po -
li gra ficz nych ze względu na nie zna jo mość te go za ga dnie nia. W później -
szym okre sie stan ten uległ znacz nej po pra wie.

2. Ba da nia po li gra ficz ne w ana li zo wa nych spra wach przy czy ni ły się do:
– za wę że nia krę gu podej rza nych lub osób roz pra co wy wa nych,
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– bez po śre dnie go wy ty po wa nia spraw cy,
– uzy ska nia in for ma cji o in nych prze stęp stwach do ko na nych przez ba -

da nych.

3. Właściwe wy ko rzy sta nie tech ni ki ba dań po li gra ficz nych przy spie szy ło
za koń cze nie spraw. Na 73 spra wy tyl ko w 43 przy pad kach (w I okre sie
w 50%, w II w 65%) za sto so wa no ba da nia po li gra ficz ne. Wy ni ka ło to z fak -
tu, że:

– spra wy zo sta ły wy ja śnio ne we wstęp nym okre sie wykonywania czyn -
no ści 
ope ra cyj no-śled czych,

– WSW dys po no wa ło tyl ko jed nym po li gra fem ob słu gi wa nym 
przez dwóch eks per tów.

4. Obecnie ist nie ją odpowiednie wa run ki ku te mu, by woj sko we orga na
ści ga nia wy ko rzy sty wa ły w swej pra cy po li graf częściej niż do tych czas.

5. Je że li po li graf rze czy wi ście zo stanie wpro wa dzo ny na sta łe do dzia -
łań wy kry wa czych, ko niecz ne jest prze szko le nie sto sow nej licz by kan dy da -
tów na przy szłych eks per tów. Nie bez zna cze nia jest fakt, że szko le nie do -
bre go spe cja li sty trwa mi ni mum 3 la ta,

6. Daje się zauważyć roz pro sze nie wy sił ków róż nych pol skich pla cówek,
za rów no cy wil nych, jak i woj sko wych, co po wo du je du blo wa nie przed się -
wzięć zwią za nych z na u ko wym o pra co wa niem tej me to dy ba dań.

3.2. W spra wach o utra tę informacji nie jaw nych

W ana li zo wa nym okre sie pro wa dzo no ba da nia po li gra ficz ne w 77 spra -
wach o utra tę nie jaw nych do ku men tów. Z ba da no łącz nie 410 osób. W tego
typu spra wach nie zbęd na jest uwa ga do ty czą ca sa mej isto ty ba dań po li gra -
ficz nych. Pod sta wą ba dań jest świa do mość oso by ba da nej, po sia da nie
przez nią wia do mo ści o zda rze niu. W przy pad ku nie jaw nych dokumentów
przy pad ko we ich za gu bie nie w nie zna nych oko licz no ściach, nie za mie rzo ne
zni szcze nie itd. nie da je bowiem pod staw do prze pro wa dze nia ba dań po li -
gra ficz nych.

Je dy nie w przypadkach świa do mego za boru, ukry cie do ku men tów,
można oczekiwać re zul ta tów.
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3.3. W spra wach zle co nych przez mi li cję oby wa tel ską 
w la tach 1970-1977

Eks per ci woj sko wi dla po trzeb kie row nic twa WSW w lu tym 1978 r. do -
ko na li ana li zy spraw, w których pro wa dzo no ba da nia po li gra ficz ne na zle -
ce nie orga nów mi li cji oby wa tel skiej. Ba da nia te by ły pro wa dzo ne przez
dwóch eks per tów WSW od 1970 r. Zle ce nio daw ca mi by ły biu ra kry mi nal ne
i do cho dze nio wo-śled cze Ko men dy Głów nej oraz spo ra dycz nie ko men dy
wo je wódz kie MO. Do gru dnia 1977 r. ba da nia prze pro wa dzo no w 93 spra -
wach, a objęto nimi 279 osób. Prze krój spo łecz ny badanych był dość zróż -
ni co wa ny. Naj wię cej by ło osób, które nie jed no krot nie we szły w ko li zję
z pra wem – prze by wa ły już w wię zie niach lub za kła dach po praw czych,
czę sto nig dzie nie pra cowały i były „wy ko le jo ne” mo ral nie. Pod da wa no ba -
da niom tak że oso by o wy so kim po zio mie in te li gen cji, które zna la zły się po
raz pierw szy z róż nych przy czyn w krę gu podej rzeń.

Oko ło 90% spraw do ty czył naj cięż szych prze stępstw kry mi nal nych, tj.
za bójstw po łą czo nych z gwał ta mi, ra bun kiem itp., znacz nie mniej  po waż -
nych wła mań. W za sa dzie wszy st kie spra wy ze względu na ich skom pli ko -
wa ny cha rak ter były nadzo rowane bądź pro wa dzone bez po śre dnio przez
Ko men dę Głów ną Mi li cji Oby wa tel skiej.

Liczbę spraw w poszczególnych latach z określeniem miejsca
prowadzenia badań zestawiono w tabeli 5.

By ły to spra wy skomplikowane, w których mi li cja wy czer pa ła wszy st kie
możliwości usta le nia spraw ców prze stępstw. Pod sta wo wą trud no ścią był
naj czę ściej brak do wo doów, zarówno rze czo wych, jak i oso bo wych. Podej -
rze nia opie ra ły się w za sa dzie na po szla kach. W związ ku z tym ce lem ba -
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dań poligraficznych by ło naj czę ściej utwier dze nie ofi ce rów mi li cji pro wa -
dzą cych spra wę o związ ku podej rza nych z da nym prze stęp stwem lub o je -
go bra ku. Do wy ni ków ba dań za wsze przy wią zy wa no du żą uwa gę.

Ana li zu jąc ba dania po li gra ficz ne prowadzone w ciągu 8 lat dla po trzeb
orga nów mi li cji, można zauważyć, że w wielu sprawach przyniosły one po -
zy tyw ny wy nik (zwe ry fi ko wa ne są dow nie: w 1972 r. – 25%, w 1973 r. –
19%, w 1974 r. – 23%, w 1975 r. – 30%, w 1976 r. – 55% i w 1977 r. – 30%).
W la tach 1975-1977 wy ni ki by ły lep sze, po nie waż spra wy by ły nieza daw -
nio ne. Do wo dem uzna nia po moc nej ro li ba dań po li gra ficz nych by ło 18 pism
przesłanych na rę ce kie row nic twa WSW przez dy rek to rów biur KG Mi li cji
wy ra ża ją cych podzię ko wa nie za po moc w wy ja śnie niu wielu trud nych
i skom pli ko wa nych spraw kry mi nal nych. O tym, że ba da nia by ły pro wa dzo -
ne w spra wach trud nych, do ty czą cych naj cięż szych prze stępstw, świad czy
na stę pu ją ce zestawienie:

– za bój stwa –  72 spra wy,
– wła ma nia, roz bo je, na pa dy ra bun ko we i zgwał ce nia – 10 spraw,
– po ża ry (ce lo we pod pa le nia) –   3 spra wy,
– za gi nię cia osób i in ne –   6 spraw,

razem – 91 spraw.

O trud no ści tych spraw świad czy rów nież fakt, że mi mo in ten syw ne go pro -
wa dze nia śledztw przez ca łe gru py ope ra cyj no-śled cze spo śród 72 spraw
o za bój stwa w 48 przy pad kach (66%) nie usta lo no spraw ców w sen sie pro ce -
so wym i nie po sta wio no ich w stan oskar że nia. Jed nym z istot nych czyn ni -
ków, który uje mnie wpły wał na wy ni ki ba dań, był znacz ny upływ cza su od
chwi li za i st nie nia zda rze nia do momentu roz po czę cia ba dań psy cho fi zjo lo -
gicz nych podej rza nych osób, zwłaszcza w la tach 1970-1974.

W ujęciu czasowym problem ten kształtował się następująco:

– do miesiąca od chwili zdarzenia – 6 spraw,
– do 3 miesięcy – 16 spraw,
– do 6 miesięcy – 19 spraw,
– do roku – 28 spraw,
– powyżej roku – 22 sprawy,

razem – 91 spraw.
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Liczby te świadczą wyraźnie, że najwięcej było spraw w których do
badań przystąpiono po upływie prawie roku (28). Na drugim miejscu były
sprawy jeszcze trudniejsze, badania rozpoczynano bowiem po 12 miesią-
cach od chwili zdarzenia (22).

Na podstawie badań poligraficznych prowadzonych dla potrzeb organów
MO można wyciągnąć następujące wnioski:

– badania te w sprawach kryminalnych są istotnym i pomocnym środ-
kiem dla służb operacyjno-śledczych, dzięki nim wyeliminowano 164
osoby (59%) z ogólnej liczby 279 podejrzanych;

– należy je traktować jako naukowo-techniczny środek będący na usłu-
gach organów ścigania;

– badania poligraficzne powinny być stosowane łącznie z innymi przed-
sięwzięciami taktyki i techniki operacyjno-śledczej. Stosowanie ich jako
samoistnego środka dowodowego nie ma obecnie racjonalnego i pro-
cesowego uzasadnienia;

– badaniom mogą być poddane osoby o różnym poziomie inteligencji,
– badana osoba, nieznająca taktyki i zasad badań oraz interpretacji 

poligramów nie może w zasadzie wprowadzić doświadczonego opera-
tora 
w błąd;

– stosunkowo najlepsze efekty można uzyskać, prowadząc badania 
w początkowym stadium śledztwa. W sprawie starej, zadawnionej,
zwłaszcza gdy dana osoba była poddawana badaniom wiele razy, a
także intensywnie przesłuchiwana w interesującej nas sprawie, może
wystąpić psychiczne uodpornienie lub psychiczne wyczerpanie;

– właściwym miejscem dla poligrafu jest pion techniki kryminalistycznej.

3.4. Pierwsze ekspertyzy poligraficzne w sądownictwie
W pierwszym okresie stosowania poligrafu w sprawach kryminalnych

przez WSW ekspertyza poligraficzna była wykorzystywana sporadycznie w
celach dowodowych. Wyniki badań uwzględniono w postępowaniu
dowodowym w następujących sprawach:

– Marchwickiego,
– grodziskiej,
– zabójstwa w Łodzi,
– wybuchu pocisku artyleryjskiego.
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Pod sta wo wą ko rzy ścią pierw szych prób wy ko rzy sta nia eks per ty zy po li -
gra ficz nej w pro ce sie kar nym by ło spo wo do wa nie ko niecz no ścią usto sun ko -
wa nia się pol skich są dów do pro ble mu do pu szczal no ści po li gra fu w po stę -
po wa niu do wo do wym. Sąd Naj wyż szy trzy krot nie w swo ich orze cze niach
za jął sta no wi sko w tej kwe stii.
1. Wyrok z 25 września 1976 r., sprawa sygn. akt II KR 171/76 dot. Z.

Marchwickiego:
– Sąd Najwyższy pośrednio stwierdził, że dowód z ekspertyzy

poligraficznej jest 
w procesie dopuszczalny,

– jednocześnie zaznaczył, że wyniki badania poligraficznego mają
charakter pomocniczy,

– nie mogą one jednak stanowić samodzielnego dowodu dającego pod-
stawę do konkretnych ustaleń faktycznych.

2. Sprawa grodziska – oskarżeni rozebrali do naga mężczyznę i
pozostawili na polu w mroźną noc w konsekwencji czego człowiek ten
zmarł. Jako biegli występowali Z. Czeczot, L. Wisniewski i M. Jóźwiak.

Wyrok SN z 14 grudnia 1977 roku, sygn. akt I KR 136/77
„Sąd Wo je wódz ki na wnio sek stron mo że prze pro wa dzić do wód z ba dań
wa rio gra ficz nych, jed nak że ba da nia ta kie mu szą się odby wać z udzia łem
le ka rzy, którzy mo gli by wy dać opi nię co do sta nu zdro wia psy chicz ne go
i cech oso bo wo ści oskar żo nych oraz co do sta nu zdro wia psy chicz ne go
ba da nych i wpły wu ba da nia na ich za cho wa nie się w cza sie ba da nia”.
Orzeczenie to było przedmiotem kilku glos:

� Waltoś, Widacki (1979)
W glosowanym wyroku SN wypowiedział się nie tylko pozytywnie o
dopuszczalności dowodu z badań poligraficznych, ale w dodatku zakreślił
warunki, których spełnienie czyni badanie dopuszczalnym. Warunki te
dotyczą:
– przeprowadzenia badania na wniosek stron,
– udziału w badaniu lekarzy.

� Waltoś, Widacki (1984)
Pogląd o konieczności udziału lekarzy w badaniu jest oryginalnym włas-
nym „wynalazkiem” orzecznictwa polskiego, z punktu widzenia kryminal-
istyki zupełnie pozbawionym sensu.

3. Sprawa łódzka
Wyrok SN z 8 lipca 1980 r., sygn. akt III KR 211/80, oskarżony J.Ł. o
zabójstwo. Badania przeprowadził L. Wiśniewski. Sąd Wojewódzki 31
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marca 1980 r. dopuścił wynik badania, powołując się na stanowisko SN
w tej kwestii.
Orzeczenie SN:
Sąd Wojewódzki powierzchownie podszedł do wskazań SN. Mało pre-
cyzyjnie oddał myśli SN zawarte w wyrokach z 1976 i 1977 roku.
Zwrócił uwagę, że na rozprawę należało wezwać biegłego, nie zostały
zachowane warunki kontradyktoryjności.
Glosa Gurgula:
Waż kim wy da rze niem by ło orze cze nie SN, że pod sta wę pra wną ba dań
po li gra ficz nych sta no wi art. 176 § 1 k.p.k. Roz wia ne zo sta ły wąt pli wo ści
co do te go, czy ba da nia po li gra ficz ne:
– są działaniem legalnym,
– dopuszczalnym,
– nie naruszają uprawnień podejrzanego (oskarżonego).

Pierw sze przy pad ki wy stę po wa nia eks per tów z dziedziny ba dań po li gra -
ficz nych w cha rak te rze bie głych w cza sie prze wo dów są do wych by ły źródłem
wielu do świad czeń oraz wska zy wa ły błę dy, których na le ży uni kać w cza sie
skła da nia ze znań. Przede wszy st kim bie gły w tej dzie dzi nie nie mo że się ogra -
ni czyć do od po wia da nia na py ta nia obroń ców odnoszące się do pro stych
twier dzeń, ale mu si swo ją opi nię uza sa dnić wnio ska mi pły ną cy mi z te o rii
i prak ty ki ba dań po li gra ficz nych. Gdy by w spra wie gro dzi skiej eks pert do wiódł,
że stan psy chofi zycz ny oso by ba da nej znaj du je odbi cie w tzw. nor mie fi zjo lo -
gicz nej za re je stro wa nej przed testem i po nim oraz w trak cie od po wie dzi na
py ta nia neu tral ne (obo jęt ne), co sta no wi punkt wyj ścia do oce ny, czy da ne py -
ta nie kry tycz ne spo wo do wa ło za re je stro wa nie re ak cji śla do wej, to nie do pu -
ścił by do sfor mu ło wa nia przez obro nę wnio sków do ty czą cych odrzu ce nia ta -
kie go do wo du. Po nad to obroń ca w tej spra wie w skar dze re wi zyj nej wy tknął
brak udzia łu le ka rzy w ba da niu.

Okazało się, że ważną kwestią jest również udzielenie odpowiedzi na
pytanie obrońcy dotyczące wykształcenia biegłego. Ekspert nie może
ograniczać się na przykład do poinformowania, że jest magistrem historii.
Obrońca w skardze rewizyjnej pisał, że „biegły nie wylegitymował się żadną
wiedzą teoretyczną ani wykształceniem w zakresie badań wariograficznych”.

Oce na spra wo zda nia z ba da nia po li gra ficz ne go przez są dy wska za ła na
ko niecz ność uni ka nia we wnio skach koń co wych ogól nych stwier dzeń oraz
pre cy zyj niej sze go for mu ło wa nia opi nii przez eks per ta. Na przy kład Sąd Wo -
je wódz ki w War sza wie w spra wie gro dzi skiej zwrócił uwa gę na to, że oskar -
żo ny jest zwią za ny ze zda rze niem, po nie waż jest oskar żo ny o po peł nie nie
te go prze stęp stwa.
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Na to miast Sąd Wo je wódz ki w Zie lo nej Górze w spra wie spo wo do wa nia
eks plo zji ma te ria łu wy bu cho we go stwier dził: „na pod sta wie ba da nia po li gra -
ficz ne go umie szczo ne go na str. 219 za rzu tu, że oskar żo ny miał zwią zek
z wy bu chem, na le ży pod kre ślić in ne aspek ty te go związ ku, np.: że w wy bu -
chu zo stał zni szczo ny dom, który był wła sno ścią ko chan ki oskar żo ne go, tym
sa mym je go sa me go, że po wy bu chu oskar żo ny był are szto wa ny, cier piał
i dla te go pod czas ba da nia mógł prze ży wać psy cho fi zjo lo gicz ne na pię cie”.
Na sku tek te go ba da nie nie mo gło być prze ko nu ją cym do wo dem. I tak sąd
uznał, że oskar żo ny za wsze „miał zwią zek” z da nym prze stęp stwem.

Aby uniknąć dwuznacznych stwierdzeń w końcowej opinii z badań
poligraficznych, na co zwrócił ekspertom uwagę sąd, zmieniono treść for-
mułowanej opinii o udziale badanego w „rzeczywistym i bezpośrednim
związku z zarzucanym mu czynem”.

Na pod sta wie opi nii przed sta wi cie li na u ko we go podej ścia do pro ce su kar -
ne go, bę dą cych rzecz ni ka mi wy ko rzy sta nia po li gra fu w po stę po wa niu są do -
wym wy pra co wa no na stę pu ją cy po gląd:
– przedmiotem dowodowym jest zarejestrowanie lub niezarejestrowanie

wyróżniających zmian w parametrach fizjologicznych spowodowanych
określonymi pytaniami krytycznymi, które oka za ły się lub nie oka za ły się
sil ny mi bodź ca mi emo cjo gen ny mi;

– źródłem do wo do wym jest bie gły, eks pert w dzie dzi nie psy cho fi zjo lo gicz -
nych ba dań po li gra ficz nych;

– środ kiem do wo do wym jest eks per ty za po li gra ficz na bę dą ca spra wo zda -
niem z prze pro wa dzo ne go ba da nia, za wie ra ją ca opi nię bie głe go.

3.5. Szko le nie kan dy da tów na eks per tów
Szko le nie kan dy da tów na eks per tów odby wa ło się w mia rę po trzeb oraz

pojawiania się nowych wia do mo ści w związku z rozwojem badań
poligraficznych. Jak za zna czo no na wstę pie, pierw szych kil ku ekspertów zo -
sta ło prze szko lo nych w 1969 r. przez A. Krzy ści na, z cze go dwóch by ło prak -
tycz nie za an ga żo wa nych lub od po wia da ło za ba da nia w służ bie. W 1971 r.
zo stał prze szko lo ny M. Jóźwiak. Po sym po zjum to ruń skim eks per ci woj sko -
wi do szli do prze ko na nia, że należy zgłę bić wie dzę w tej dzie dzi nie i dla te go
w ma ju 1977 r., po uzgo dnie niach z T. Ha nau skiem i dr. Wi dac kim, za pla no -
wa no staż dla na szych ofi ce rów w Za kła dzie Kry mi na li sty ki Uni wer sy te tu Ja -
giel loń skie go w Kra ko wie. Ucze st ni czy li w nim: Ł. Wi śniew ski i M. Jóźwiak.
W czasie te go sta żu pra cow ni cy na u ko wi UJ i Aka de mii Me dycz nej w for mie
kon sul ta cji za po zna li ich z na stę pu ją cy mi za ga dnie nia mi:
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– pol ski k.p.k. – miej sce bie głe go w nim, po rów na nie z sytuacją 
w in nych kra jach;

– psy cho lo gia – pod sta wy;
– psy chia tria – pod sta wy;
– fi zjo lo gia – pod sta wy, prak tycz ne za sto so wa nie ba dań po li gra ficz nych.

Staż ten odbył się w dwóch tu rach, a mia no wi cie: 13-25 czerw ca i 5-19
wrze śnia.

Pierw szy cykl wy kła dów obej mo wał:
� Wstęp ne wia do mo ści z za kre su kon struk cji pro ce su kar ne go – prof. Ha -

nau sek,
� Bu do wa i funk cjo no wa nie sy te mu ner wo we go – dr Pał czyń ski,
� Ele men ty psy cho lo gii kli nicz nej – mgr Mo ty ka,
� Psy cho pa to lo gia i ele men ty psy chia trii, ćwi cze nia – dr Gie row ski, dr Zię -

ba, dr Cze czót ko,
� Tech ni ka ba dań po li gra ficz nych, cz. I – dr Wi dac ki,
� Pro ble ma ty ka do wo do wa na grun cie k.p.k. – prof. Ha nau sek,
� Tech ni ka ba dań po li gra ficz nych, cz. II – dr Wi dac ki,
� Usy tu o wa nie ba dań po li gra ficz nych w pro ce sie – prof. Ha nau sek,
� Ćwi cze nia i ba da nia eks pe ry men tal ne – dr Wi dac ki,
� War to ści dia gno stycz ne ba dań po li gra ficz nych, ćwi cze nia – dr Wi dac ki,
� Me to dy ba dań oso bo wo ści, ćwi cze nia – mgr Mo ty ka,
� No we tech ni ki ba dań po li gra ficz nych, ćwi cze nia – dr Wi dac ki,
� For mal ne wy mo gi prze słu cha nia a za ga dnie nia tak ty ki – prof. Ha nau sek,
� Sa mo dziel ne stu dio wa nie li te ra tu ry.

W dru gim cyklu tematyka była następująca:
� Psy cho fi zjo lo gicz ne pod sta wy pro ce sów emo cjo nal nych – pra cow ni cy

na u ko wi Aka de mii Me dycz nej
� Psy cho lo gia kli nicz na – pro ble ma ty ka de wia cji oso bo wo ści – prof. Su su -

łow ska, dr Mo ty ka,
� Symp to ma to lo gia cho rób psy chicz nych – ele men ty psy chia trii są do wej,

ćwi cze nia – pra cow ni cy Kli ni ki Psy chia trycz nej AM,
� Neu ro fi zjo lo gicz ne pod sta wy pro ce sów emo cjo nal nych – dr Pał czyń ski,
� Pra wne i pro ce so we aspek ty tak ty ki kry mi nal nej – prof. Ha nau sek,
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� Tak ty ka prze słu cha nia podej rza ne go – pro ku ra tor woj sko wy i na czel nik
wy dzia łu śled cze go mi li cji,

� Kry mi na li stycz na i pro ce so wa kon cep cja do wo du – prof. Ha nau sek,
� Ba da nia po li gra ficz ne w świe cie – dr Wi dac ki,
� Ba da nia po li gra ficz ne w kra jach so cja li stycz nych. Ewo lu cja po glą dów

w na u ce ra dziec kiej – dr Wi dac ki.

Zdo by ty bar dzo du ży za sób wie dzy po zwo lił tym ofi ce rom le piej ro zu mieć
i pro wa dzić ba da nia po li gra ficz ne oraz w później szym okre sie prze ka zać ją
swo im na stęp com. Liczbę oficerów przeszkolonych w latach 1969–1990 ilus-
truje tabela 6. 

Rów nocześnie z or ga ni zo wa niem szko le nia w Kra ko wie, kie row nic two
służ by po le ci ło zorientować się w moż li wo ściach szko le nia na szych oficerów
w USA. 9 ma ja 1977 r. Ja mes W. Mac ken zie z Chi ca go Pro fes sio nal Po ly -
graph Cen ter, INC od po wie dział w nadesłanym piśmie, że moż na prze szko -
lić na szych stu den tów w czte rech ośrod kach szko le nia ope ra to rów po li gra fu,
a mia no wi cie w:9

– Chi ca go Pro fes sio nal Po ly graph Cen ter, Inc,
– Le o nar de Ke e ler, Inc,
– Po ly graph Per son nel Re se arch Scho ol for Lie De tec tion,
– Na tio nal Tra i ni nig Cen ter of Po ly graph Scien ce.

Ośrod ki, do których zwróco no się o szcze góło we in for ma cje, po in for mo wa -
ły, że oby wa tel stwo ob ce go pań stwa nie sta no wi żad nej prze szko dy w ubie ga -
niu się o przy ję cie na kurs. Wa run kiem ko niecz nym jest na to miast ukoń cze nie
21 lat, przed sta wie nie uwie rzy tel nio nej ko pii świa dec twa ukoń cze nia szko ły śre -
dniej dla pra cow ni ków po li cji i są dow nic twa z prak ty ką za wo do wą lub dy plo mu
ukoń cze nia szko ły wy ższej dla kan dy da tów bez prak ty ki po li cyj nej i są dow ni -
czej. Pre fe ro wa ni są kan dy da ci z ukoń czo ną szko łą wy ższą w dzie dzi nie kry mi -
no lo gii, kry mi na li sty ki są do wej i na uk po li cyj nych. Wy ma ga na jest rów nież nie -
na gan na opi nia z miej sca służ by, a w nie których ośrod kach kan dy da ci mu szą
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9 Pi smo Ja mesa Mac Ken zie do B.Wo Ÿniec kiego z 9 ma ja 1977 r. w po sia da niu au to ra.



przejść ba da nia na po li gra fie z za da o wa la ją cym wy ni kiem. Dla kan dy da tów –
oby wa te li ob cych państw obo wiąz ko wa jest zna jo mość ję zy ka an giel skie go
w mo wie i pi śmie.

Cykl szko le nia ope ra to ra po li gra fu obejmował trzy etapy:
1) szko le nie pod sta wo we, te o re tytcz no-prak tycz ne  w wy mia rze oko ło 250

go dzin na 6-7 ty go dnio wych kur sach sta cjo nar nych orga ni zo wa nych
w ośrod kach;

2) prak tycz ne  szko le nie do sko na lą ce  i kon sul ta cje pro wa dzo ne przez wy -
kwa li fi ko wa nych i apro bo wa nych przez ośro dek spe cja li stów w miej scu
do god nym dla stu den ta, w czasie które go mu siał on prze pro wa dzić od po -
wie dnią liczbę te stów ana li tycz nych i prze słać spra wo zda nia z tych te stów
do ośrod ka;

3) se sję eg za mi na cyj ną po łą czo ną ze szko le niem uzu peł nia ją cym dla stu -
den tów, którzy prze szli z wy ni ka mi za do wa la ją cy mi drugi etap cy klu.

Peł ny cykl szko le nia trwał prze cięt nie oko ło ro ku. Ko szty za pi su i ucze st nic -
twa w pierwszym etapie kur su wa ha ły się w granicach 1250 do 1860 $ bez
uwzglę dnie nia ko sztów utrzy ma nia i do ja zdów lub w wysokości 3300 $ z uwzglę -
dnie niem tych ko sztów. Szcze góło we da ne do ty czą ce ośrod ków i ko sztów
przed sta wiono w ta be li 7.

W 1987 r. WSW ku pi ło no wy eg zem plarz elek tro nicz ne go po li gra fu La fa -
y et te mo del 76 198 GA do pro wa dze nia ba dań po li gra ficz nych w woj sku.
Wy ni ki ba dań przeprowadzonych w la tach 1977-1990 zestawiono w ta be li 8.

W oma wia nych la tach liczba spraw, w ja kich pro wa dzo no ba da nia po li -
gra ficz ne, była podobna (około 50 spraw). W la tach 1989-1990 by ło ich naj -
mniej, po nie waż mówio no wówczas o roz wią za niu Woj sko wej Służ by We -
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wnę trz nej, co nie wpły wa ło mo bi li zu ją co na pra cę ofi ce rów do cho dze nio wo-
śled czych i eks per tów. W tym okre sie ba da nia prze pro wa dzo no w 666 spra -
wach, obejmując nimi 3194 oso by. Ponieważ ba da nia prowadził je den eks -
pert, śre dnio prze by wał on po nad po ło wę ro ku po za do mem (50 spraw,
każda mi ni mum 3 dni na każ dą spra wę, czyli po nad 150 dni). Do cho dzi ło do
te go opra co wa nie spra wo zda nia (opi nii). Wynika z tego, jak du że ob cią że nie
stanowiły te badania dla eks per ta.

Zle ce nio daw ca mi by ły nadal te same in sty tu cje i orga na. Do mi no wa ły jed -
no st ki WSW – 455 spraw i mi li cja – 196. Pro ku ra tu ra powszechna – 11 spraw
iwoj sko wa – 4. Z ze sta wie nia tego wy ni ka to, że ba da nia po li gra ficz ne za ko -
rze ni ły się na do bre w pra cy woj sko wych orga nów ści ga nia (oko ło 70%).
Świadczyło to również o tym, że spełniały swoją funkcję. Tak że mi li cja czę sto
ko rzy sta ła z ba dań w skom pli ko wa nych spra wach, zwłąszcza w la tach 1977-
1983. Śre dnio w roku by ło ich oko ło 20. Później zna cznie zmniej szyło się za -
po trze bo wa nie na te ba da nia (oko ło 5-10 rocz nie). Zna mien ne przy tym było
to, że w tym okre sie za czę ły napły wać po je dyn cze zlecenia na ba da nia
poligraficzne tak że od pro ku ra tu ry powszechnej, cze go nie no to wa no doty-
chczas. Są dy nadal jednak sta ły na sta no wi sku, że ba da nia te nie sta no wią
do wo du w pro ce sie. Tak więc eks per ci woj sko wi w tym okre sie by li wzy wa ni
tyl ko czte ro krot nie przed obli cze te mi dy.

Ba da nia po li gra ficz ne by ły pro wa dzo ne w spra wach naj cięż sze go ka li -
bru, a mia no wi cie:

– za bór bro ni – 179,
– za bój stwa – 133,
– za bór mie nia woj sko we go – 50,
– na pad ra bun ko wy – 38,
– utra ta do ku men tu nie jaw ne go – 37,
– po żar – 12,
– zgwał ce nia – 3,
– in ne – 214.

Z pod su mo wa nia ca łe go okre su pro wa dze nia ba dań po li gra ficz nych
w dzia łal no ści WSW (od 1969 do 1990 r.) wy ni ka, że zre a li zo wa no 940 ba -
dań, którymi objęto 4784 osoby. Jed no st ka mi, które zle ci ły ba da nia by ły:

– WSW – 645,
– MO – 279,
– pro ku ra tu ra powszechna – 11,
– pro ku ra tu ra woj sko wa – 5.
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Ba da nia pro wa dzo no w na stę pu ją cych ka te go riach prze stępstw;
– za bór bro ni – 271,
– za bój stwa – 209,
– za bór mie nia woj sko we go – 76,
– utra ta do ku men tu nie jaw ne go – 57,
– na pad ra bun ko wy – 43,
– po żar – 13,
– zgwał ce nia – 5,
– in ne – 267.
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Ryc. 6. Apa rat elek tro nicz ny La fa y et te. 1 – mo del 761-98-GA (pięcio pi sa ko wy) re je -
stru ją cy cykl od de chu z klat ki pier sio wej i prze po ny brzu sznej, ci śnie nie i tęt no krwi
oraz re ak cję elek tro der mal ną, tz. RED,  2 – skła da ny spe cja li stycz ny fo tel do ba dań
po li gra ficz nych, 3 – man kiet sfig mo gra fu do re je stro wa nia ci śnie nia i tęt na krwi
z przedra mie nia, 4 – rur ki pneu mo gra fu re je stru jące cykl od de chu, 5 – elek tro dy re -
je stru ją ce re ak cję elek tro der mal ną z pal ca wska zu ją ce go i ser decz ne go, 6 – gru szka
do ciśnie nio mie rza, 7 – znacz nik py tań, 8 – po li gram z za pi sem zmian psy cho fi zjo lo -
gicz nych te sto wa nej oso by, 9 – wy po sa że nie do dat ko we – prze twor nik do ple ty zmo -
gra fu prze twa rza ją cy szyb kość pul su i war tość prze pły wa ją cej w cza sie ba da nia krwi
z pal ca. Źródło: in struk cja – po li graf „La fa y et te In stru ment Com pa ny, In dia na”.



4. ROZ WÓJ BA DAŃ PO LI GRA FICZ NYCH 
W ŻAN DAR ME RII WOJ SKO WEJ W LA TACH 1990-1998.

Żan dar me ria Woj sko wa zo sta ła utwo rzo na roz ka zem Mi ni stra Obro ny
Na ro do wej z 18 kwiet nia 1990 r. Zgo dnie z de cy zją wy ższych prze ło żo nych
z dniem 1 wrze śnia 1990 r. roz po czę ła funk cjo no wa nie w no wych struk tu -
rach orga ni za cyj nych, re a li zu jąc po wie rzo ne za da nia. Na ba zie la bo ra to rium
kry mi na li stycz ne go Sze fo stwa WSW po wsta ła sa mo dziel na jed no st ka orga -

ni za cyj na – Za kład Tech ni ki Kry mi na li -
stycz nej i Ochro ny Spe cjal nej Szta bu
Ge ne ral ne go, pod po rząd ko wa ny
następnie Ko men dan to wi Głów ne mu
ŻW. W skła d Za kła du wchodzi Od dział
Tech ni ki Kry mi na li stycz nej, w którym
działał mię dzy in ny mi eks pert ba dań
po li gra ficz nych.

Po kil ku na stu la tach do świad czeń
więk szość pol skich eks per tów odrzu -
ci ła ame ry kań ską te o rię wy kry wa nia
za po mo cą po li gra fu fak tów wpro wa -
dza nia w błąd (de tec tion of de cep tion)
ja ko nie wła ści wą. Opra co wa no no wy,
ory gi nal ny mo del ba da nia, obejmują-
cy trzy głów ne ele men ty po le ga ją ce
na:

– iden ty fi ka cji kry mi na li stycz nej,
– re pro duk cji śla dów pa mię cio wych za ko do wa nych w mózgu spraw cy

prze stęp stwa lub wy ka za niu, że ta ko we śla dy nie wy stę pu ją w sy ste -
mie ner wo wym ba da nej oso by;

– ak tyw nym po szu ki wa niu po trzeb nych dla śledz twa in for ma cji, zwła -
szcza ta kich, które pro wa dzą do uzy ska nia no wych do wo dów ob cią -
ża ją cych lub od cią ża ją cych.

W mo de lu tym nie ma my do czy nie nia z wy kry wa niem kłam stwa i oce ną
wia ry god no ści wy ja śnień lub ze znań. Nie do strze gli tej zmia ny au to rzy no -
we go k.p.k.

Obe cnie po li graf jest wy ko rzy sty wa ny przez pięć in sty tu cji pań stwo wych:
UOP, WSI, Straż Gra nicz ną, Głów ny In spek to rat Cel ny i Żan dar me rię Woj -
sko wą. Z tym że tyl ko ostat nia z wy mie nio nych pro wa dzi ła ba da nia w spra -
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Ryc. 7. Lo go no wo utwo rzo nej 
w 1990 r. 

Żan dar me rii Woj sko wej



wach kar nych, po zo sta łe natomiast wykonują głów nie ba da nia per so nal ne
zwią za ne z za tru dnie niem.

W la tach 1990-1998 eks pert Od dzia łu Tech ni ki Kry mi na li stycz nej Żan -
dar me rii Woj sko wej prze pro wa dził 244 ba da nia, co sta no wi 26% spraw z po -
prze dnich 21 lat, a 20% wszystkich ba dań w woj sku. Zba da no w tym okre-
sie 632 oso by, które by ły przedmiotem za in te re so wa nia in sty tu cji podanych
w tabeli 9.
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Ryc. 8. Na fo to gra fii za pre zen to wa no spe cja li stycz ny sprzęt do prowadzenia psy -
cho fi zjo lo gicz nych ba dań po li gra ficz nych oraz spo sób podłą cze nia te sto wa nej

oso bie pię ciu czuj ni ków, które rejestrują zmia ny fi zjo lo gicz ne orga ni zmu. 
Badanie wykonywał J. Bień kuń ski, War sza wa 1998 r.

Tabela 9



Z przed sta wio nych da nych sta ty stycz nych wy ni ka, że naj więk szą ilość
zle ceń prze ka za ły jed no st ki pro ku ra tu ry po wszech nej (115), Żan dar me rii
Woj sko wej (96) i Po li cji (19). Pa trząc na to ze sta wie nie, na su wa się py ta nie,
dla cze go tak ma ło zle ceń by ło ze stro ny po li cji? Od po wiedź jest pro sta: po -
li cja za wsze do ce nia ła zna cze nie tych ba dań, jed nak po sta no wie nie o po -
wo ła niu bie głe go tej spe cjal no ści mo że wy dać je dy nie pro ku ra tor. Na le ży
do dać, że po li cja nie dys po no wa ła do świad czo nym spe cja li stą w tej dzie dzi -
nie. Jak wy ni ka z ta be li, w pierw szym okre sie ba dań wy ko ny wa nych przez
no we go po li gra fe ra J. Bień kuń skie go, nie znacz na ich licz ba by ła wy ni kiem
zdo by wa nia do pie ro przez nie go umie jęt no ści prak tycz nych pod okiem eks -
per ta M. Nu szkie wi cza. Do pie ro w la tach 1993-1995 był on w peł ni wy ko rzy -
sty wa ny ja ko eks pert w spra wach kry mi nal nych pro wa dzo nych przez woj sko
oraz cy wil ne orga na ści ga nia. W spo ra dycz nych przy pad kach woj sko we
orga na ści ga nia ko rzy sta ły tak że z ba dań pro wa dzo nych przez eks per tów
z ośrod ków na u ko wych (Ma riusz Ku lic ki, Ry szard Ja wor ski), po nie waż eks -
pert woj sko wy nie był w sta nie wy ko nać wszy st kich wpły wa ją cych zle ceń.
Od ro ku 1996 na stą pi ło zmniej sze nie licz by ba dań (z 36 do 31, w 1997 r.)
w spra wach kry mi nal nych. Do ty czy ło to zwła szcza zle ceń ze stro ny Żan dar -
me rii Woj sko wej. Wów czas to bo wiem roz go rza ła w pra sie dys ku sja o za ka -
zie pro wa dze nia ba dań po li gra ficz nych. Po nad to Żan dar me ria Woj sko wa
w lu tym 1998 r. zo sta ła bez eks per ta, po nie waż ostat ni z nich od szedł na
eme ry tu rę. Przy czym w spo ra dycz nych przy pad kach o prze pro wa dze nie
ba dań po li gra ficz nych wnio sko wa ły rów nież są dy i ad wo ka ci. Ka te go rie
prze stępstw, w ja kich zle ca no ba da nia ze sta wio no w ta be li 10.
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Z tabeli tej wynika, że do mi nu ją cą ka te go rię prze stępstw sta no wi ły spra wy
za bójstw (109) i kra dzie ży (93), w tym bro ni (46). By ły to spra wy naj czę ściej
po szla ko we, gdy nie jed no krot nie wy ko rzy sta no wszel kie moż li we środ ki pra -
cy wy kryw czej, w tym rów nież środ ki nie kon wen cjo nal ne (po za praw ne). Nie
po zwo li ły one jed nak na ze bra nie do wo dów, które umoż li wi ły by wnio sko wa -
nie, ja ki był prze bieg i oko licz no ści da ne go prze stęp stwa i kto mo że być jego
spraw cą. Dlatego też sięgano w tych przypadkach po badania poligraficzne.

62

Ryc. 9.  Wy kaz miej sco wo ści w Pol sce, gdzie by ły wy ko ny wa ne ba da nia po li gra -
ficz ne w la tach 1990-1998 na rzecz woj sko wych orga nów ści ga nia, pro ku ra tu ry

i są dów po wszech nych oraz po li cji przez eks per ta mjr. mgr. Jac ka Bień kuń skie go



Prze pro wa dza jąc ba da nia w spra wach, eks pert zaj mo wał się 632 oso ba -
mi, które za kwa li fi ko wał w na stę pu ją cy spo sób:

– niema ją ce związ ku ze spra wą – 332,
– ma ją ce zwią zek ze spra wą – 269,
– brak roz strzy ga ją cej oce ny – 31.

Na uwa gę za słu gu je fakt, że z ogól nej licz by z ba da nych osób tyl ko 69 by -
ło w prze szło ści ka ra ne są dow nie. Istot ne jest rów nież i to, że w ciągu ostat -
nich dwóch lat eks pert był wzy wa ny 41 ra zy w cha rak te rze bie głe go przez są -
dy, gdzie do dat ko wo przed sta wiał ust nie opi nie do za łą czo nych pi sem nych
spra wo zdań. Do kład ność eks per tyz w żad nej ze spraw, w których wy stę po wał
przed są dem nie zo sta ła za kwe stio no wa na i oba lo na. Je że li w nie których
sprawach są dy wy da ły wy ro ki unie win nia ją ce, to nie by ło to spo wo do wa ne
błęd ną dia gno zą bie głe go, lecz bra kiem do wo dów wi ny.

Na po par cie twierdzenia, że ba da nia po li gra ficz ne mo gą do brze słu żyć
re a li za cji pod sta wo wej za sa dy pro ce su kar ne go, a mia no wi cie usta le niu
praw dy ma te rial nej, niech po słu żą następujące przy kła dy. 

� Spo śród trzech podej rza nych, którym przed sta wio no za rzu ty i których
are szto wa no, dwóch przy zna ło się do kra dzie ży kbk-G „Pal lad” z ma ga zy nu
bro ni jed no stki wojskowej w Mo dlinie w 1992 r. W wy ni ku prze pro wa dzo nych
ba dań stwier dzo no na pod sta wie za re je stro wa nych zmian psy cho fi zjo lo gicz -
nych, że wy mie nie ni żoł nie rze nie ma ją związ ku z tym prze stęp stwem, ale
z in ny mi czy na mi nie ob ję ty mi za rzu ta mi. Wy ni ki tych ocen by ły ne ga tyw nie
przy ję te przez nie których pro wa dzą cych śledz two. W cza sie spraw dza nia
ko lej nej we rsji i  ty po wa nia do te stów no wych osób stwier dzo no, że szer. rez.
G. mo że być za mie sza ny w kra dzież po szu ki wa nej bro ni. W wy ni ku pod ję -
tych czyn no ści pro ce so wych po twier dzo no opi nię eks per ta. Spraw ca przy -
znał się do kra dzie ży i wska zał miej sce ukry cia bro ni. Stwier dził przy tym, że
w cza sie, gdy żoł nie rze (podej rza ni o za bór tej że bro ni) usi ło wa li sfor so wać
drzwi ma ga zy nu i zo sta li przyła pa ni na go rą cym uczyn ku, bro ni tej w ma ga -
zy nie już nie by ło. Mi mo że przy zna ją cy się do kra dzie ży kbk-G by li zwią za -
ni z miej scem za bo ru bro ni i czy nem prze stęp czym, to jed nak na pod sta wie
zmian emo cjo nal nych i za sto so wa nych tech nik zo sta li wy e li mi no wa ni ja ko
oso by, które tej kra dzie ży do ko na ły. Na to miast zo stał wska za ny fak tycz ny
spraw ca, który od ro ku był w po sia da niu owej bro ni.

� Dokonano wła ma nia do kasy i kra dzie ży oko ło 43 tys. zł. w JW w We -
jhe ro wie w 1991 r. Do ba dań wy ty po wa no 13 żoł nie rzy za wo do wych. Spo -
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Ryc. 10. Ar ty kuł pt. „Va bank w ko sza rach” opi su jący m.in. przy dat ność ba dań po li -
gra ficz nych. „Pol ska Zbroj na” z 28.04.1992 r. 

VA BANK W KO SZA RACH
Z ka sy puł ku skra dzio no 430 mln zł – spraw cy wła -
ma nia już sie dzą

Pro wa dzą ca śledz two Żan dar me ria twier dzi, iż
po stę po wa nie w tej spra wie na le ża ło do naj tru dniej -
szych. Przy go to wa ne z podob ną pre cy zją wła ma nia
z udzia łem osób no szą cych mun du ry woj sko we zda -
rza ją się raz na kil ka lat, a kil ku mie sięcz ny okres
śledz twa ob fi to wał w wie le nie co dzien nych epi zo -
dów; od uży cia apa ra tu do wy kry wa nia kłamstw wo -
bec podej rza ne go po czyn ną na paść na żan dar ma
i strze la ni nę na uli cach mia sta.

Wła manie nie by ło by moż li we bez nie za mie rzo -
nej po mo cy osób po stron nych, które nie do peł niw -
szy obo wiąz ków stwo rzy ły oko licz no ści sprzy ja ją ce
prze stęp stwu. Spodzie wa ne re zul ta ty przy nio sło do -
pie ro ba da nie wa rio gra ficz ne. W kon fron ta cji z apa -
ra tem do wy kry wa nia kłamstw na nic zda ły się wy -
krę ty i za prze cze nia. Pan T. przy znał się do wi ny,
ujaw nia jąc prze bieg zda rze nia i wspól ni ków.

Cho rą ży, ja ko bli ski ko le ga płat ni ka, do sko na le
znał re a lia pra cy ka sy. Za wsze też wie dział, ile pie -
nię dzy się w niej znaj du je. Pierw szy ter min wła ma -
nia usta lo no w kwiet niu ub.r. W sej fie był wów czas 1
mld zł, lecz wsku tek bra ku na le ży te go przy go to wa -
nia ak cji zre zy gno wa no z re a li za cji pla nu. Wte dy
wła śnie za wią za ła się zło dziej ska szaj ka. która
później kon ty nu o wać mia ła swe próby do skut ku.
Two rzy li ją zna ny już nam do wód ca ra dio sta cji, An -
drzej T., szef kom pa nii mł. chor. Ma riusz G. i do wód -
ca in nej ra dio sta cji, chor. Krzy sztof M., do brej kla sy
fa chow cy od elek tro ni ki, dba ją cy o swo ją opi nię
w śro do wi sku.

Mózgiem i głów nym wy ko naw cą gru py był jed nak
T. Do wła ma nia przy go to wy wa no się od stycz nia do
paździer ni ka ub.r. Fia sko kwiet nio wej próby zmo bi li -
zo wa ło cho rą żych do zin ten sy fi ko wa nia pod ję tych
czynno ści. Roz pra co wa no sy stem alar mo wy, za kła -
da jąc tzw. obej ście, do ro bio no klu cze do drzwi wej -
ścio wych po mie szcze nia ka so we go i sej fu. Do ko lej -
nej, po waż nej już próby re a li za cji pla nu do szło w no -
cy z 28 na 29 li sto pa da ub.r. Po mię dzy go dzi ną 3.00
a 5.00 chor. T. wszedł przez okno ubi ka cji usy tu o wa -
nej na prze ciw drzwi pro wa dzą cych do ka sy i na ło -
żyw szy na twarz czar ną po ńczo chę za a ta ko wał war -
tow ni ka usi łu jąc unie szko dli wić go za po mo cą tam -
po nu na są czo ne go ete rem. Ma ry narz nie dał się jed -
nak obe zw ła dnić, a spraw ca mu siał sal wo wać
uciecz ką z miej sca prze stęp stwa.

– Pod wpły wem do tych cza so wych do świad czeń
sko ry go wa no plan. Pew ne go stycz nio we go dnia,

kie dy służ bę ofi ce ra dy żur ne go peł nił, chor. G., T,
po słu gując się do ro bio ny mi klu cza mi wszedł do po -
mie szcze nia ka so we go i usu nął za bez pie cze nia mo -
cu ją ce ry gle okien ne oraz ukrę cił klam ki. Na miej sce
zda rze nia po wróci li po kil ku na stu dniach, w no cy
z 30 na 31 stycz nia, wy po sa że ni w no ży ce, do ro bio -
ne klu cze i la tar kę. Po włoże niu ma sek na twa rze G.
po zo stał na cza tach, T. na to miast prze ciął dru ty kol -
cza ste i przez dziu rę w ogro dze niu do stał się do jed -
no st ki. Tam wy krę cił z la tar ni bez piecz nik, roz łą czył
obej ście sy ste mu alar mo we go, prze ciął pręt w kra -
cie okien nej w ka sie i wszedł do środ ka. Po wyję ciu
pie nię dzy z sej fu za mknął ka sę i po wrócił tą sa mą
dro gą.

Po do ko na niu wła ma nia sprawcy uda li się da
mie szka nia pa na G., gdzie prze li czy li go tów kę. Ran -
kiem, jak co dzień, po szli do pra cy. Kil ka dni później
spa li li ko per ty i wo recz ki. W re zul ta cie podzia łu łu pu
naj wię cej do sta ło się An drze jo wi T. – 230 mln zł. Ma -
riusz G. otrzy mał 150, a Krzy sztof M. – kil ka na ście
mi lio nów. „Mózg gru py” cześć za rob ku prze ka zał
swo im ro dzi com, a za po nad 180 mln zł za ku pił sa -
mo chód mar ki „Ma zda”. Pro wa dzą cym śledz two
„uda ło się” odzy skać i za bez pie czyć, oprócz „Ma -
zdy”, oko ło 50 mln w gotów ce, ma łe go fia ta, sprzęt
ra dio wo-te le wi zyj ny oraz in ne, za ku pio ne za pie nią -
dze z kra dzie ży, przedmio ty o łącz nej war to ści 22
mln zł.

Usta lo no, też, iż trzej mło dzi i cho rą żo wie – dzia -
ła jąc od ro ku 1988 – praw do po dob nie skra dli z jed -
no st ki ze staw te le wi zji sa te li tar nej, na rzę dzia łącz -
no ści, spa war kę elek trycz ną, lor net kę, pa li wo
i przedmio ty mun duro we o war to ści kil ku na stu mi lio -
nów zło tych. Pro ku ra tor wszczął w tych spra wach,
odręb ne po stę po wa nia, jed no – umo rzo ne kie dyś
z po wo du nie wy kry cia spraw ców – wzno wił. Podej -
rza nych tym cza so wo are szto wano.

Śledz two pro wa dzi jed no st ka ¯an dar me rii Woj -
sko wej w Gdy ni pod nadzo rem Pro ku ra tu ry Ma ry -
nar ki Wojen nej.

Ro bert KO WAL



śród tej gru py wska za no na chor. T., które go oce nia no ja ko oso bę zwią za ną
bez po śre dnio z wła ma niem i kra dzie żą pie nię dzy oraz bio rą cą udział w na -
pa dzie na war tow ni ka pod czas pierw szej nie u da nej próby wej ścia do po mie -
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Ryc. 11.  Ar ty kuł pt. „Wy bu cho wa pacz ka”  opi su jący prze bieg i oko licz no ści, w ja -
kich do szło do kra dzie ży bro ni oraz środ ki pra cy wy kryw czej za sto so wa ne przez
Żan dar me rię Woj sko wą. Su per Express z 22.02.1995 r., wyd. Gdańsk – Elbląg



szcze nia ka sy.
W wy ni ku za sto so -
wa nia wła ści wej
tak ty ki prze słu cha -
nia przez ofi ce ra
do cho dze nio we go
i wy ko rzy sta nia wy -
ni ków ba dań
po l i g ra f i cznych ,
wspo mnia ny cho rą -
ży przy znał się do
po peł nie nia prze -
stępstw oraz wska -
zał współ spraw ców.
Nie którzy z po zo -
sta łych ba da nych
zo sta li oce nie ni, na
pod sta wie prze pro -
wa dzo nych te stów,
ja ko oso by mo gą ce
mieć zwią zek z in -
ny mi kra dzie ża mi,
co zo sta ło po twier -
dzo ne w cza sie do -
cho dze nia.

� W 1993 r. wy -
buchł po żar w po cią -
gu po spie sznym re la cji War sza wa – Gry fi ce. Do ba dań wy ty po wa no dwóch
żoł nie rzy służ by za sa dni czej z JW w Ko sza li nie. Pro wa dzą cy po stę po wa nie
przy go to waw cze miał po waż ne trud no ści w usta le niu, który z nich jest spraw -
cą pod pa le nia. Jak usta lo no, obaj podróżo wa li  w prze-dzia le, który spło nął
i wza je mnie się oskar ża li. Z po wo du bra ku moż li wo ści ze bra nia in nych do wo -
dów, pro wa dzą cy spra wę wy stą pił z wnio skiem o prze pro wa dze nie ba dań po -
li gra ficz nych. Za sto so wa nie spe cjal nych tech nik ba daw czych (te stów) przy -
nio sło ocze ki wa ne re zul ta ty. Na pod sta wie wy ni ków ba dań wska za ny ja ko
ewen tu al ny spraw ca 
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Ryc. 12. Szer. D.K. de mon stru je spo sób, w ja ki pro du ko -
wał na zle ce nie grup prze stęp czych m.in. wy bu cho we

pacz ki przed po wo ła niem do woj ska. Po ba da niu po li gra -
ficz nym przy znał się do za bo ru bro ni pm wz. 63 „Rak”

w jed no st ce woj sko wej, gdzie peł nił służbę. El bląg 1994 r.



st. szer. Z., przy znał się do za rzu ca ne go mu czy nu, co też pod trzy mał w cza -
sie prze wo du są do we go.

� Do ko na no za bo ru bro ni pm wz. 63 „Rak” w jed no st ce woj sko wej w El -
blą gu. Brak bro ni w ma ga zy nie ZN stwier dzo no w 1994 r. Nie by ło przy tym
żad nych śla dów wska zu ją cych na wła ma nie za rów no do ma ga zy nu jak i do
skrzy ni, gdzie by ła prze cho wy wa na broń. Nie uda ło się rów nież usta lić, kie -
dy i w ja kich oko licz no ściach mo gło dojść do za bo ru bro ni, nie mówiąc już
o zna le zie niu sa me go spraw cy. Ze wzglę du na zło żo ność spra wy po sta no -
wio no za rzą dzić ba da nia po li gra ficz ne, cze mu nie chęt ny był nadzo ru ją cy
spra wę pro ku ra tor. Ba da niom pod da no 6 wy ty po wa nych żoł nie rzy służ by
za sa dni czej, w przy pad ku których jed nak nie by ło żad nych po waż niej szych
po szlak wska zu ją cych na po peł nie nie przez nich tej kra dzie ży. Z gru py tej
wy e li mi no wa no na pod sta wie te stów 5 osób. Ja ko ewen tu al ne go spraw cę
wska za no ostat nie go z ba da nych szer. D.K., który wcho dząc do po ko ju ba -
dań, nie wy ka zy wał żad nych ze wnę trz nych ob ja wów pode ner wo wa nia. Był
uśmiech nię ty i roz lu źnio ny. Jak się później oka za ło, przed ba da niem za żył
ma łą daw kę na rko ty ku. Po prze pro wa dzo nych ba da niach przy znał się do
kra dzie ży bro ni i wska zał oso bę cy wil ną, dla której – pod groź bą po zba wie -
nia ży cia – do ko nał te go prze stęp stwa. Broń zo sta ła odzy ska na na te re nie
Nie miec. W cza sie po stę po wa nia przy go to waw cze go do dat ko wo usta lo no,
że wy mie nio ny już od 8 kla sy szko ły pod sta wo wej był człon kiem zor ga ni zo -
wa nej gru py prze stęp czej. Przed po wo ła niem do woj ska zaj mo wał się pro -
duk cją gra na tów i ła dun ków wy bu cho wych, roz pro wa dza niem na rko ty ków,
okra da niem TIR-ów.

Po nad to usta lo no, że pla nował do ko na nie ko lej ne go prze stęp stwa na te -
re nie swo jej jed no st ki, a mia no wi cie wła ma nia do ka sy puł ku. Przy tym cie -
szył się do brą opi nią i nikt nie wie dział o je go po wią za niach ze śro do wi skiem
prze stęp czym. Do tych czas nie był ka ra ny są dow nie.

� W 1994 r. zgwał cono 29-let nią ko bie tę w po cią gu re la cji Prze myśl –
Wro cław. Trud no ść w wy ja śnie niu sprawiały zeznania po krzyw dzo nej, która
po da wa ła, że prze by wa jąc sa ma w przedzia le, zo sta ła przez szer. S. naj -
pierw za stra szo na no żem z nie zbę dni ka, a na stęp nie do pro wa dzo na do sta -
nu bez bron no ści i zgwał co na. In a czej na to miast przed sta wiał te wy da rze nia
wy mie nio ny żoł nierz, który utrzy my wał, że zo stał za chę co ny przez nią do
odby cia sto sun ku płcio we go. Po krzyw dzo na nie mia ła ani na odzie ży, ani na
cie le żad nych śla dów po twier dza ją cych to zda rze nie. W związ ku z tym pro -
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wa dzą cy spra wę pro ku ra tor woj sko wy z Rze szo wa miał dy le mat, jak oce nić
do wo dy. W prze ci wień stwie do pro ku ra to ra z El blą ga, wi dział on po trze bę
prze pro wa dze nia ba dań po li gra ficz nych, co w kon se kwen cji do pro wa dzi ło do
te go, że wy mie nio ny żoł nierz po wy ko na nych te stach przy znał się do za rzu -
ca ne go mu czy nu. W tej spra wie szef pro ku ra tu ry okrę go wej WOW w pi śmie
nr Org. 229/94 skie ro wa nym do ko men dy Głów nej ŻW wy so ko oce nił przy -
dat ność tych ba dań w po stę po wa niu kar nym.

Wiek osób ba da nych na po li gra fie w omawianym okre sie przed sta wiono w
tabeli 11.

Jak wy ni ka z ta bel ki, naj więk szą gru pę ba da nych sta no wi ły oso by w wie -
ku 18-25 lat (314), po nie waż by li to prze waż nie żoł nie rze służ by za sa dni czej.
Dru ga pod wzglę dem li czeb no ści gru pa (239) to ba da ni w wie ku 26-40 lat,
głów nie spraw cy cy wil ni, którym za rzu ca no prze stęp stwo za bój stwa. Spo rą
licz bę w tym ze sta wie niu sta no wi ły tak że oso by w wie ku od 41 do 50 lat.
W ba da niach ucze st ni czy ło 599 męż czyzn i 33 ko bie ty.

Ze sta wie nie dotyczące wy kształ ce nia ba da nych osób zawiera tabela 12.

Więk szość ba da nych sta no wi ły oso by z wy kształ ce niem pod sta wo wym
(198) i za sa dni czym za wo do wym (330), co stanowi oko ło 83% ogółu ba da -
nych. Wi dać więc wy ra źnie, że naj więk sza gru pa osób podej rza nych o do -
ko na nie prze stęp stwa to oso by o ni skim poziomie wy kształ ce nia. Osób le gi -
ty mu ją cych się wy ższym wy kształ ce niem by ło tyl ko 35, a śre dnim – 68.
Natomiast roz pa tru jąc miej sce za mie szka nia ba da nych, liczby były na stę pu -
ją ce: po cho dzą cy z miast – 362, ze wsi – 270.
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4.1. Pro blem wy ko rzy sta nia do wo du z ba da nia po li gra -
ficz ne go w po stę po wa niu kar nym – do świad cze nia i re fle -
ksje

W Pol sce ba da nia po li gra ficz ne wy ko ny wa ne przez woj sko wych eks per -
tów w spra wach kry mi nal nych za czę to sto so wać na większą ska lę od 1969 r.
Czyli od ponad 30 lat wy ko rzy stuje się tę me to dę iden ty fi ka cji kry mi na li stycz -
nej na uży tek pro ce su. Pod su mo wu jąc ten do ro bek, na le ży stwier dzić, że jest
on – jak na pol skie wa run ki – ogrom ny. Łącz nie zba da no na zle ce nie woj sko -
wych orga nów ści ga nia, mi li cji (po li cji), pro ku ra tu ry po wszech nej i są dów po -
nad 5200 osób w 1180 spra wach kar nych.10 Naj czę ściej spra wy te do ty czy ły:
w woj sku za bo ru bro ni, w śro do wi sku cy wil nym zaś za bójstw. Me to da ta od
sa me go po cząt ku jej wpro wa dze nia bu dzi ła, zwła szcza wśród te o re ty ków,
kon tro wer sje. By ła i jest przedmio tem licz nych spo rów, nie tyl ko me ry to rycz -
nych. Wo kół te stów prowadzonych w spra wach kar nych na ro sło mnóstwo mi -
tów. Ba da niom tym sta wia się wie le chy bio nych i nie słu sznych za rzu tów. Jed -
nak, jak wska zu je prak ty ka i oce ny orga nów wnio sku ją cych o prze pro wa dze -
nie ta kich ba dań oraz są dów, które do pu ści ły do wód z tych badań do spra wy,
opi nie o nich są przy chyl ne i za chę ca ją ce do sto so wa nia tej me to dy na uży -
tek orga nów ści ga nia i wy mia ru spra wie dli wo ści. 

Na grun cie pra wno-kar nym ob ser wu je się roz wój tech nik po peł nia nia prze -
stępstw. Jak wy ni ka ze sta ty styk, z ro ku na rok wzra sta tak że ich licz ba.
Strach przed ban dy ta mi sta je się co raz po wszech niej szy. W 1998 r. ogółem
od no to wa no po nad mi lion prze stępstw (bez uwzglę dnie nia licz by wy stęp ków
i zbro dni). Za re je stro wa no 2265 na pa dów z bro nią w rę ku (w po rów na niu
z 1997 r. wzrost o 31%), a tyl ko co czwar ty spraw ca te go czy nu zo stał uję ty.
Licz ba kra dzie ży wzro sła w 1998 r. o 15%, wy kry wal ność zaś wy no si ła 13%.
Ści ga niem kar nym ob ję to o 4% mniej spraw ców niż w 1997 r. Are szto wa no
o 7% mniej podej rza nych, choć licz ba po peł nio nych prze stępstw by ła ogółem
o 8% więk sza, w tym kry mi nal nych o 11%. Do ko na no 193 za ma chy bom bo -
we (wzrost o 61%). W 1989 r. od no to wa no 556 za bójstw, w 1998 r. zaś – po -
nad ty siąc oraz 30 ty się cy roz bo jów i 350 ty się cy wła mań.11 Wzro sto wi prze -
stęp czo ści to wa rzy szy pa ra liż wy mia ru spra wie dli wo ści. W więk szo ści są dów
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10 J. Bieńkuński: Problematyka psychofizjologicznych badań poligraficznych na przykładach zrealizowanych
spraw karnych w Siłach Zbrojnych RP. "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 1998 nr 3-4.
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na roz po czę cie pro ce su trze ba cze kać mi ni mum pół ro ku. Co raz tru dniej jest
są dom usta lić rze czy wi sty stan rze czy bez wy ko rzy sta nia wia do mo ści spe cjal -
nych. Ochro na in te re sów spo łe czeń stwa po wo du je ko niecz ność do sko na le nia
me tod wy kry wa nia prze stępstw w ce lu usta la nia obiek tyw nej praw dy. Ta na -
czel na za sa da pro ce su kar ne go wy ma ga do bo ru od po wie dnich środ ków i me -
tod, co wią że się z wy ko rzy sta niem in nych na uk po moc ni czych, ta kich jak:
kry mi na li sty ka, me dy cy na są do wa i in ne.

Oce nia jąc 30-let ni do ro bek woj sko wych eks per tów w sto so wa niu jed nej
z me tod iden ty fi ka cji kry mi na li stycz nej na uży tek pro ce su, ja ką jest ba da nie
po li gra ficz ne, moż na jed no znacz nie stwier dzić, że zda je ono swój eg za min,
przy no sząc wie le wy mier nych ko rzy ści dla orga nów ści ga nia i wy mia ru spra -
wie dli wo ści, jak rów nież dla ca łe go spo łe czeń stwa. Mówią o tym przy kła dy
wie lu pro ce sów kar nych, w których wy ko rzy sty wa no ten śro dek pra cy wy -
kryw czej. Ko rzy ści te uwi dacz nia ły się przede wszystkim na eta pie po stę po -
wa nia przy go to waw cze go pod czas we ry fi ka cji we rsji śled czych, co umoż li -
wia ło szyb kie eli mi no wa nie osób nie słu sznie podej rze wa nych. Przykładem
spra wa kra dzie ży mi lio na do la rów we Wro cła wiu w stycz niu 1999 r.12 Dzię ki
tym ba da niom uzy ska no rów nież in for ma cje, gdzie  szu kać in nych do wo dów
po peł nio nej zbro dni, np.: ukry tych zwłok, na rzę dzia zbro dni, skra dzio nej bro -
ni itp. Ba da nia te mia ły rów nież du ży wpływ na zmniejszenie ko sztów po stę -
po wa nia kar ne go, co w warunkach ogra ni cze ń bu dże to wych ma dla orga -
nów ści ga nia i wy mia ru spra wie dli wo ści duże zna cze nie.

Z chwi lą no we li za cji ko de ksu po stę po wa nia kar ne go w 1997 r. i za pi su
art. 171 § 4 pkt 2 i § 6, który sta no wi, że „Nie do pu szczal ne jest sto so wa nie
hip no zy al bo środ ków che micz nych lub tech nicz nych, wpły wa ją cych na pro -
ce sy psy chicz ne prze słu chi wa nej oso by al bo ma ją cych na ce lu kon tro lę nie -
świa do mych re ak cji jej orga ni zmu w związ ku z prze słu cha niem”, na no wo
odżył pro blem do pu szcze nia do wo du z ba dań po li gra ficz nych w pro ce sie
kar nym. W li te ra tu rze pra wni czej za ry so wa ły się dwa wy ra źnie sprzecz ne
sta no wi ska. Je dni au to rzy opowiadają się za bez względ nym za ka zem
prowadzenia ba dań po li gra ficz nych, dru dzy zaś są za ich sto so wa niem.
W uza sa dnie niu rzą do wym pro jek tu k.p.k. prze ciw ni cy ba dań po li gra ficz -
nych sfor mu ło wa li sporo za rzu tów, m.in.:

– przedmio tem ba da nia jest kwe stia wia ry god no ści wy ja śnień lub ze -
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znań, a więc kwe stia oce ny do wo dów, która bez spor nie jest wy łącz nie
za da niem są du;

– ba da nie jest in ge ren cją w sfe rę pod świa do mo ści;
– oskar że nie o cięż kie prze stęp stwo stwa rza sy tu a cję stre so wą, w której

oskar żo ny, gdy jest nie win ny, bę dzie re a go wał na ha sła zwią za ne z in -
kry mi no wa nym mu czy nem;

– ba da nie jest sprzecz ne z hu ma ni stycz ny mi za ło że nia mi pro ce su kar ne -
go, je go ce la mi i za sa da mi oraz gwa ran cja mi jed no st ki w po stę po wa -
niu kar nym;

– ba da nie ta kie z na tu ry rze czy jest zwią za ne, co naj mniej po śre dnio,
z apa ra tem ści ga nia, na co uczu lo ne jest na sze spo łe czeń stwo pa mię -
ta ją ce nie tak daw ną prze szłość.13

Za rzu ty te kry tycz nie oce ni ło wielu au to rów, mię dzy in ny mi:

– Z. So bo lew ski, który stwier dził „że si ła ar gu men tów (...) przy to czo nych
jest tak nie wiel ka, iż moż na je zo sta wić w spo ko ju”;14

– J. Wój ci kie wicz uwa żał, że „ar gu men ty uży te na rzecz bez względ ne go
za ka zu sto so wa nia po li gra fu nie za wsze są me ry to rycz nie słu szne”;15

– E. Gru za była zda nia, że „po mi mo in ten cji ogra ni cze nia do pu szczal no -
ści ba dań wa rio gra ficz nych w pro ce sie kar nym re dak cja ar ty ku łu 171 §
4 pkt 2 n. k.p.k. nie da je pod staw do za ka zu ich wy ko rzy sty wa nia, przy
ra cjo nal nym i wła ści wym ro zu mie niu ich isto ty”;16

– S. Wal toś twier dził, że „no wy k.p.k. nie za ka zu je sto so wa nia po li gra fu.
Nie do pu szczal ne jest tyl ko po słu gi wa nie się nim w prze słu cha niu”;17

– A. Bu l sie wicz zwrócił uwa gę na to, że zgodnie z daw nym k.p.k. spo -
rne w li te ra tu rze by ło za ga dnie nie do pu szczal no ści ba dań po li gra ficz -
nych. W uza sa dnie niu do no we go k.p.k. jed no znacz nie prze są dza się
o nie do pu szczal no ści prze pro wa dze nia tych ba dań w pro ce sie kar -
nym. De le ge la ta sta no wi sko to na su wa pew ne wąt pli wo ści. Art. 171
§ 4 pkt 2 k.p.k. sta no wi bo wiem, że nie do pu szczal ne jest sto so wa nie
wo bec oso by prze słu chi wa nej środ ków tech nicz nych ma ją cych na ce -
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lu kon tro lę nie świa do mych re ak cji jej orga ni zmu w związ ku z prze słu -
cha niem. Nie u za sa dnio ne jest zatem odczytanie z tre ści te go prze pi -
su ge ne ral ne go za ka zu sto so wa nia po li gra fu w pro ce sie karnym,
gdyż ba da nia przy je go uży ciu nie są prze słu cha niem, lecz ro dza jem
eks per ty zy prze pro wa dzo nej przez bie głe go;18

– J. Wi dac ki w glo sie do po sta no wie nia Są du Naj wyż sze go z 21 gru -
dnia 1998 r. (IV KO-101/98) napi sał, że „Sąd Naj wyż szy po raz pierw -
szy od wej ścia w ży cie no we go k.p.k. za jął sta no wi sko w spra wie do -
pu szczal no ści ba dań po li gra ficz nych. Sąd Naj wyż szy uznał jed no -
znacz nie, że eks per ty za po li gra ficz na mo że być za li cza na w po czet
ma te ria łu do wo do we go i mo że być jed ną z pod staw do wo dze nia wi -
ny”.19

Opi nie te podwa ża ją słu szność te zy prze ciw ni ków po li gra fu o jed no li tym
„an ty po li gra ficz nym” sta no wi sku przed sta wi cie li na u ki i prak ty ki w dziedzinie
pro ce su kar ne go. Twier dze nie, że więk szość pra wni ków jest prze ciw na do -
pu szczal no ści po li gra fu w tym pro ce sie, nie mo że sta no wić kry te rium oceny
war to ści eks per ty zy po li gra ficz nej. W na u ce o praw dzie nie de cy du je więk -
szość gło sów, praw dzi wość te zy na u ko wej mu si być bowiem stwier dzo na
em pi rycz nie.

Rzecz ni cy nie do pu szcze nia po li gra fu na sa lę są do wą eks po nu ją tak że
po gląd o du żej za wod no ści ba dań po li gra ficz nych. Po mi ja ją przy tym opra -
co wa nia przed sta wia ją ce za ga dnie nie traf no ści i rze tel no ści te stów, po nie -
waż nie od po wia da ją one ich scep ty cznemu stanowisku. Wo lą uda wać, że
ta kie pra ce nie ist nie ją, a tym sa mym nie chcą wy po wia dać się na ten te -
mat. Nie do strze ga ją wy so kiej ja ko ści do wo dów em pi rycz nych świad czą -
cych o du żej do kład no ści ta kich te stów. Cha rak te ry stycz ne jest przy tym
wysuwanie ar gu men tów ma ją cych zdys kre dy to wać po li graf niepo par tych
żad ny mi do wo da mi na u ko wy mi. Kry ty cy po li gra fu dążący do wy klu czenia
tego do wodu wy ma ga ją wręcz 100% do kład no ści wy ni ków ba dań
poligraficznych. Wy móg ten jest ana chro ni zmem. Żad na me to da nie po -
zwa la na uzy ska nie wy ni ku, który nie był by obar czo ny mi ni mal nym choć by
błę dem. Na wet ba da nia DNA, w które do nie daw na po wąt pie wa no, nie są
wol ne od po my łek. Au to ro wi nie jest zna ny przy pa dek ob ser wo wa nia prze -
bie gu ba da nia po li gra ficz ne go i za po zna nia się z fi zjo lo gicz ny mi re ak cja mi
te sto wa nych osób przez scep tycz nie na sta wio nych do ba dań ucze st ni ków
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dys ku sji o do wo do wej przy dat no ści po li gra fu.

Zna mien ny jest fakt, że do 1989 r. są dy roz pa tru ją ce spra wy kar ne,
w których wy ko ny wa no ba da nia po li gra ficz ne, nie wy ka zy wa ły za in te re so -
wa nia obecnością eks per ta na sa li roz praw. W okre sie oko ło 20 lat tyl ko
w kil ku spra wach woj sko wi eks per ci by li wzy wa ni przez sąd. Zmia ny
nastąpiły dopiero po 1994 r., gdyż J. Bień kuń ski ja ko bie gły ucze st ni czył
w roz pra wach 41 ra zy, bro niąc swo ich opi nii w róż nych są dach na te re nie
ca łe go kra ju, m.in. w War sza wie, Wro cła wiu, Lu bli nie, Ka li szu, Bia łym sto -
ku, Ło dzi, Płoc ku, Łom ży, Skier nie wicach, Olszty nie, Ra do miu, Dą bro wie
Tar now skiej, Łę czy cy i Bu sku Zdro ju. W więk szo ści spraw sę dzio wie po
raz pierw szy mieli do czynienia z ta kim środ kiem do wo do wym i ko niecz no -
ścią je go oce ny. W pierw szej fa zie prze słu cha nia bie głe go, pro si li o wy ja -
śnie nie isto ty tych ba dań i sto so wa nych tech nik, omówienie bu do wy urzą -
dze nia oraz po da nie ja kie wy magania psy cho fi zycz ne po win ny spełniać te -
sto wa ne osoby, a także jakie powinny być wa run ki lo ka lo we prowadzenia
ta kich ba dań. Przy czym bar dzo chęt nie ko rzy sta li z ofe ro wa nej li te ra tu ry
kra jo wej po świę co nej tej pro ble ma ty ce. Nie co in a czej spra wa ta przed sta -
wia ła się w nie których wy dzia łach kar nych daw ne go Są du Wo je wódz kie go
w War sza wie. Zda rza li się bowiem sę dzio wie, którzy nie po zwa la li bie głe -
mu na wy ja śnie nie spe cy fi ki ba dań dotyczących ujaw nia nia śla dów pa mię -
cio wych czy nu ka ral ne go. Pro blem bra ku do sta tecz nej wie dzy są du o isto -
cie ba dań po li gra ficz nych i jego wpły wu na oce nę te go do wo du zi lu stru ję
na przy kła dzie spo ru  mię dzy są dem a pro ku ra tu rą (sygn. akt XVI II K-
327/94). Spra wa do ty czy ła roz bo ju, o do ko na nie które go był oskar żo ny po -
li cjant (unie win nio ny). Pro ku ra tu ra Re jo no wa Warszawa Wo la w zło żo nej
ape la cji do wy ro ku w kwe stii ba dań po li gra ficz nych stwier dzi ła „Na le ży
zgo dzić się z po glą dem za pre zen to wa nym przez Sąd Wo je wódz ki w War -
sza wie, iż wy ni ki ba dań po li gra ficz nych, ja kim zo stał ob ję ty oskar żo ny T.G.
w to ku po stę po wa nia przy go to waw cze go, ma ją cha rak ter je dy nie po moc -
ni czy, jed nak że sta no wią one ko lej ną prze słan kę świad czą cą o pra wi dło -
wo ści i praw dzi wo ści roz po zna nia do ko na ne go przez po krzyw dzo ną. Na
pod sta wie da nych za war tych w ak tach oraz in for ma cji prze ka za nych te le -
fo nicz nie przez po krzyw dzo ną eks pert opra co wał tzw. py ta nia szczy to we -
go na pię cia, okre śla ne  ja ko test wie dzy o czy nie. Wie lo krot nie i kon se -
kwent nie by ły one przy czy ną wzbu dze nia u oskar żo ne go sil nych pro ce sów
emo cjo nal nych. Do wo dzi ło to, zda niem bie głe go, że w świa do mo ści T. G.
za re je stro wa ne zo sta ły śla dy pa mię cio we zwią za ne z je go ucze st nic twem
w prze stęp stwie, które by ło przedmio tem ba da nia. Prak ty ka za sto so wa nia
po li gra fu w dzia ła niach wy kryw czych do wo dzi, że sy ste ma tycz ne i po wta -
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rza ją ce się re ak cje śla do we wy klu cza ją moż li wość przy pad ko wych zmian
w za pi sie prze bie gów fi zjo lo gicz nych. Eks pert do dat ko wo wy ja śnił, iż zmia -
ny w po sta ci wy so kie go stop nia po bu dze nia emo cjo nal ne go re je stro wa ne -
go przez ca ły czas ba da nia, a uwi dacz nia ją ce się w nie re gu lar nym od de -
chu, fa lu ją cej krzy wej ci śnie nia i tęt na krwi, prze wyż sza ją ce go znacz nie
nor mę licz by skur czów na mi nu tę, u lu dzi, którzy nie są w ogóle zwią za ni
z okre ślo nym prze stęp stwem, mo gą po ja wiać się w pierw szej próbie te -
stów. Na to miast później stop nio wo zmniej sza ją się i utrzy mu ją się w gra ni -
cach nor my fi zjo lo gicz nej. Sąd pierw szej in stan cji po za stwier dze niem, że
nie ko rzy st ne dla oskar żo ne go wy ni ki ba dań po li gra ficz nych ma ją je dy nie
cha rak ter po moc ni czy, nie pod jął żad nej próby ich oce ny i in ter pre ta cji
w po wią za niu z in ny mi ze bra ny mi do wo da mi w spra wie, choć ich wni kli wa
ana li za i swo bod na oce na nie wąt pli wie wzmac nia ją do wód w po sta ci spo -
nta nicz ne go i na tu ral ne go roz po zna nia spraw cy na pa du w oskar żo nym.
W oce nie te go fak tu sąd nie do ko nał obiek tyw ne go wy wa że nia do wo dów
prze ma wia ją cych za udzia łem oskar żo ne go w prze stęp stwie, stąd wy rok
opar ty na nie peł nej ana li zie sta nu fak tycz ne go.”20

Sąd Ape la cyj ny w War sza wie (sygn. akt Ak ta 88/97), pod trzy mu jąc wy -
rok unie win nia ją cy są du pierw szej in stan cji, orzekł mię dzy in ny mi „Nie na -
su wa rów nież wąt pli wo ści ne ga tyw ny sto su nek są du wo je wódz kie go do
war to ści do wo do wej eks pe ry men tu po le ga ją ce go na ba da niu po li gra ficz -
nym, które mu pod dał się oskar żo ny. Sko ro eks pert prze pro wa dza ją cy ba -
da nie, po którym wy wiódł wnio ski nie ko rzy st ne dla oskar żo ne go, stwier -
dził, że bar dzo rzad ko mo że ono ujaw nić się u nie spraw ców, to prze cież
nie moż na wy klu czyć, iż T. G. na le ży do gru py tych wła śnie przy pad ków.
Jest wy so ce praw do po dob ne, że sy tu a cja, iż ba da nie prze pro wa dzo ne by -
ło w po stę po wa niu przy go to waw czym, w którym oskar żo ne mu sta wia no
za rzut po peł nie nia zbro dni, cze mu ka te go rycz nie i kon se kwent nie za prze -
czał, mo gło po wo do wać u nie go stan pode ner wo wa nia i łącz nie z pod kre -
śle niem przez eks per ta bra kiem wia ry oskar żo ne go w po zy tyw ny wy nik
eks pe ry men tu, mo gą mieć wpływ na je go efekt koń co wy.”21

Bio rąc pod uwa gę to uza sa dnie nie Są du Ape la cyj ne go na le ży wy ja śnić,
czym jest ślad pa mię cio wy czy nu ka ral ne go. In for ma cje o dzia ła niach
spraw czych i to wa rzy szą cych im sil nych, ne ga tyw nych emo cjach są re je -
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stro wa ne w pa mię ci dłu go trwa łej spraw cy. Po peł nie nie cięż kie go prze stęp -
stwa jest zwią za ne zazwyczaj ze zja wi ska mi wstrzą sa ją cy mi, emo cju ją cy mi,
które ma ją spe cjal ne miej sce w pa mię ci. Wie le z tych wstrzą sa ją cych prze -
żyć po zo sta je w pa mię ci nie za tar te, zwła szcza gdy za pa mię tu je je oso ba ak -
tyw nie ucze st ni czą ca w zda rze niu. Ślad pa mię cio wy czy nu od po wia da kry -
te riom, ja kie po win ny cha rak te ry zo wać ślad kry mi na li stycz ny (nie zmien -
ność, nie po wta rzal ność). Moż na też spo tkać się z po glą dem, że nie wiel kie
śla dy emo cjo nal ne po wsta ją u czło wie ka nie win ne go, które mu przed sta wio -
no za rzut, prze słu cha no go i osa dzo no w are szcie. Nie moż na utoż sa miać
śla du pa mię cio we go kon kret ne go czy nu ka ral ne go za re je stro wa ne go w pa -
mię ci spraw cy ze śla da mi prze żyć psy chicz nych i emo cjo nal nych oso by
niesłusznie podej rze wa nej. Ma my tu do czy nie nia z dwo ma odręb ny mi ro -
dza ja mi śla dów pa mię cio wych. Przy kre prze ży cia zwią za ne z podej rze nia mi
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u nie win ne go czło wie ka znaj du ją odbi cie w za pi sie re ak cji, za nim pa dnie
pierw sze py ta nie i po za koń cze niu te stu oraz przy eks po zy cji py ta nia emo -
cjo nal nie obo jęt ne go (niezwią za ne go ze spra wą). Jest to tzw. nor ma fi zjo lo -
gicz na w cza sie ba da nia i sta no wi ona punkt od nie sie nia do oce ny, czy py -
ta nie kry tycz ne (zwią za ne ze spra wą) by ło lub nie by ło dla podmio tu sil nym
bodź cem emo cjo nal nym, który – we dług je go su biek tyw nej oce ny – sta no wi
dla nie go stan za gro że nia.

W tej sy tu a cji oce nę są du, że po sta wio ny oskar żo ne mu za rzut, stan je go
pode ner wo wa nia sy tu a cją, w ja kiej się zna lazł, czy też brak wia ry w ko rzy -
st ny wy nik te stu mogą mieć wpływ na opi sa ne przez eks per ta re ak cje, na -
le ży uznać za nie za sad ne.

In nym przy kła dem oce ny do wo du z ba dań po li gra ficz nych przez sąd jest
spra wa nr X Ka – 192/98 do ty czą ca roz bo ju, w której oskar żo ny zo stał ska za -
ny przez sąd pierw szej in stan cji na 5 lat po zba wie nia wol no ści, a wy rok utrzy -
mał Sąd Wo je wódz ki w War sza wie. W uza sa dnie niu te go wy ro ku czy ta my.
„Ape la cja obroń cy za skar ży ła wy rok w czę ści do ty czą cej czy nów, za które
oskar żo ny zo stał ska za ny, za rzu ca jąc wy ro ko wi obra zę prze pi sów po stę po -
wa nia kar ne go. Ape la cja oskar żo ne go za skar ży ła wy rok w czę ści do ty czą cej
za rzu tu kwa li fi ko wa ne go z art. 210 § 1 kk w zbie gu z art. 156 § 1 kk. W tre ści
ape la cji oskar żo ny za rzu ca błęd ne przy ję cie za wia ry god ne wy ja śnień G. B.
z dnia 20. 05. 1996 ro ku, ze znań M.R. oraz wy ni ków ba dań po li gra ficz nych.

Na roz pra wie ape la cyj nej oskar żo ny i je go obroń ca wnie śli o do pu szcze -
nie do wo du z kon fron ta cji oraz o po wtórze nie ba dań po li gra ficz nych. Pro ku -
ra tor opo no wał w przedmio cie wnio sków do wo do wych. Sąd Wo je wódz ki po -
sta no wił jed no znacz nie wy łą czyć z ma te ria łu do wo do we go wy ni ki ba dań po -
li gra ficz nych ja ko niebę dą ce pod sta wą orze ka nia w spra wie. W dal szej czę -
ści te go uza sa dnie nia Sąd Wo je wódz ki orzekł: „Ba da nia po li gra ficz ne zo sta -
ły przez sąd pierw szej in stan cji prze pro wa dzo ne na wnio sek oskar żo ne go.
Gdy oka za ło się, że wy ni ki tych ba dań nie są ko rzy st ne dla oskar żo ne go,
pod no sił on w tym za kre sie róż no rod ne za strze że nia. Sąd re jo no wy w spo -
sób pra wi dło wy okre ślił zna cze nie te go ro dza ju ba dań. W ża den spo sób nie
moż na stwier dzić, iż słu ży ły one do usta le nia sta nu fak tycz ne go. Su ge stie
oskar żo ne go, iż po now ne ba da nia mia ły by in ny wy nik, na le ży uznać za go -
ło słow ne. Jak kol wiek sąd re jo no wy nie okre śla ba dań po li gra ficz nych ja ko
do wódu, a je dy nie ja ko »ele ment po moc ni czy« sąd wo je wódz ki w spo sób
jed no znacz ny wy łą czył wy ni ki tych ba dań z ma te ria łu do wo do we go.

W ni czym nie zmie nia to prze pro wa dzo nych przez sąd pierw szej in stan -
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cji do wo dów prze pro wa dzo nych w to ku roz pra wy głów nej.”22

W tej spra wie na uwa gę za słu gu je rów nież uza sa dnie nie do wy ro ku są -
du re jo no we go, który do pu ścił do wód z ba dań po li gra ficz nych i prze słu chi -
wał bie głe go. W orze cze niu tym czy ta my: „Po moc ni czym ele men tem
wska zu ją cym na zwią zek oskar żo ne go R.C. i G.B. z oma wia nym zda rze -
niem są wy ni ki ba dań po li gra ficz nych. Ma jąc na uwa dze po wyż szą oce nę
sąd nie dał wia ry wy ja śnie niom oskar żo ne go R.C., iż nie brał on udzia łu
w za rzu ca nym mu w pkt. 1 ak tu oskar że nia czy nie, trak tu jąc te je go wy ja -
śnie nia ja ko pod ję tą próbę obro ny zmie rza ją cą do unik nię cia od po wie -
dzial no ści kar nej (...) sąd na wnio sek oskar żo ne go R.C. i G.B. do pu ścił do -
wód z opi nii J. Bień kuń skie go – bie głe go z za kre su ba dań po li gra ficz nych.
Sta no wi sko wy ra żo ne przez wska za ne go bie głe go za rów no w opi nii pi -
sem nej, jak i ust nej sąd podzie lił, brak jest bo wiem pod staw do podwa ża -
nia pra wi dło wo ści prze pro wa dze nia przedmio to wych ba dań po li gra ficz -
nych. Za zna czyć jed nak na le ży, iż wy ni ki tych ba dań ma ją cha rak ter po -
moc ni czy i nie mo gą sta no wić sa mo dziel ne go do wo du da ją ce go pod sta wę
do jed no st ko wych, kon kret nych usta leń. Ba da nia ta kie ma ją na ce lu
przede wszy st kim wy ka za nie emo cjo nal ne go związ ku oso by z da nym zda -
rze niem. Mi mo ogra ni czo ne go zna cze nia przed sta wio ne go do wo du sąd
do pu ścił go wo bec bra ków pod staw usta wo wych w ak tu al nie obo wią zu ją -
cym sta nie pra wnym do je go od da le nia”.23

Inaczej oce nił do wód z ba dań Sąd Wo je wódz ki w War sza wie w spra wie
o usi ło wa nie za bój stwa w 1995 r. w Mła wie, w którym oskar żo ny K. Ch. zo -
stał unie win nio ny. W orze cze niu są du czy ta my: „Ja ko trze cim ele men tem
do wo do wym, ma ją cym utoż sa miać oskar żo ne go z jed nym z na pa st ni ków,
mia ły być re zul ta ty ba dań po li gra ficz nych z udzia łem K.Ch. Sąd orze ka ją cy
nie mógł brać jed nak te go do wo du – a w isto cie po szla ki – pod uwa gę, gdyż
od dnia 1 wrze śnia 1998 ro ku jest to do wód nie do pu szczal ny. I acz kol wiek
do chwi li wy da nia ni niej sze go wy ro ku obo wią zy wa ły je szcze prze pi sy daw -
ne go k.p.k., to np. w chwi li oce ny ni niej szej spra wy przez sąd odwo ław czy
sy tu a cja pra wna bę dzie już cał ko wi cie in na”.24
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22 Uza sa dnie nie do wy ro ku Są du Wo je wódz kie go w War sza wie. X Wy dział Kar ny, z dnia 10 lip ca 1998 r. 
Sygn. akt X Ka 192/98.

23 Uza sa dnie nie do wy ro ku Są du Re jo no we go dla m. st. War sza wy z dnia 19.01.1998 r. (Sygn. akt VII
K 666/96),

24 Uza sa dnie nie do wy ro ku Są du Wo je wódz kie go w War sza wie, XVI II Wy dział kar ny, z dnia 22.10.1998 r. 
(Sygn. akt XVI II K-206/96).



Nie moż na zgo dzić się z tą oce ną są du, po nie waż ba da nie to by ło
przeprowadzone w ra mach eks per ty zy kry mi na li stycz nej niema ją cej nic
wspól ne go z prze słu cha niem. W tek ście usta wy nie zna lazł się prze pis za -
bra nia ją cy po słu gi wa nia się po li gra fem pod czas wy ko ny wa nia eks per ty zy
przez bie głe go. W związ ku z tym błęd ny był by po gląd, że no wy ko deks usu -
nął po li graf z pro ce su kar ne go.

Pra wie we wszy st kich spra wach w War sza wie obro na wnio sko wa ła
o odrzu ce nie eks per ty zy po li gra ficz nej na tej pod sta wie, że w ba da niu nie
bra li udzia łu le ka rze i psy cho lo dzy. Jest to nie wąt pli wie re zul ta tem orze -
cze nia Są du Naj wyż sze go z 14 gru dnia 1977 r. (I KR 136/77), w którym
stwier dzo no, że ba da nia mu szą odby wać się z udzia łem le ka rzy. Oczy wi -
ste jest, że obroń cy po mi nę li glo sy S. Wal to sia i J. Wi dac kie go, którzy do -
wo dzi li, że sta no wi sko to z punk tu wi dze nia kry mi na li sty ki jest po zba wio ne
sen su.

Słu szny jest po gląd T. Ha nau ska i J. Wi dac kie go,25 że przedmiot ba dań po -
li gra ficz nych na le ży do kry mi na li sty ki, która jest na u ką kom ple kso wą. Eks pert
z dziedziny ba dań po li gra ficz nych mu si dys po no wać wie dzą i umie jęt no ścia -
mi, których nie ma ab sol went ja kie go kol wiek kie run ku stu diów (w tym ani psy -
cho log, ani pra wnik). Opi nię tę po twier dza ją do świad cze nia z próba mi re a li za -
cji za le ce nia Są du Naj wyż sze go w spra wie udzia łu w ba da niu le ka rzy i psy -
cho lo ga. Próby za an ga żo wa nia le ka rzy skoń czy ły się nie po wo dze niem, po -
nie waż wy ja śnia li oni, że nie zna ją w ogóle pro ble ma ty ki ba dan po li gra ficz -
nych (PBP), a więc nie mo gą opi nio wać, czy da na oso ba kwa li fi ku je się do ba -
da nia.

W lu tym 1998 r. w Szcze ci nie wnio sko wa no o prze te sto wa nie męż czy -
zny, który miał wszcze pio ny roz ru sznik ser ca. Eks pert przed ba da niem skie -
ro wał go do uzna ne go kar dio lo ga w ce lu usta le nia, czy mo że on być ba da -
ny. Le karz ten odmówił jed nak wy sta wie nia sto sow ne go za świad cze nia po -
nie waż oświad czył, że nie wie, na czym ta kie ba da nie po le ga i ja kim apa ra -
tem jest prze pro wa dza ne. Kry mi na li stycz ne ba da nia po li gra ficz ne nie znaj -
du ją się także w po lu za in te re so wa nia pol skich psy cho lo gów. 
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T. So snow ski i Zim mer ma n w pracy pt. „Me to dy psy cho fi zjo lo gicz ne w ba da -
niach psy cho lo gicz nych” (1991) ba da niom po li gra ficz nym po świę cił po ło wę
stro ny, pre zen tu jąc róż ne po glą dy na je go te mat na podstawie li te ra tu ry za -
gra nicz nej. Sta ra nia o uzy ska nie opi nii pro fe so ra neu ro fi zjo lo gii na te mat te -
go, czy po li graf jest istot nie urzą dze niem tech nicz nym, które kon tro lu je nie -
świa do me re ak cje ba da ne go orga ni zmu, skoń czy ły się nie po wo dze niem.
Wy mie nio ny oświad czył, że nie zna jąc pro ble ma ty ki ta kich ba dań, nie mo że
się wy po wia dać na ich te mat.26

Przy to czo ne da ne świad czą o tym, że za rów no le ka rze, jak i psy cho lo -
dzy nie ma ją „wia do mo ści spe cjal nych” w ro zu mie niu za war tym w k.p.k.,
które po zwa la ły by im wy po wia dać się na te mat PBP.

Ko lej nym, czę sto pod no szo nym przez obro nę pro ble mem jest ujem ny
wpływ na wy ni ki ba dań po li gra ficz nych stop nia in te li gen cji oso by te sto wa -
nej oraz jej sta nu fi zycz ne go i psy chicz ne go. Sta wia się tu nie jed no krot nie
nie słu szny za rzu t, że oso by te nie mo gą być ba da ne. W prak ty ce ogra ni -
cze nia te go ty pu ma ją cha rak ter względ ny, za leż ny od in dy wi du al nej zdol -
no ści re a go wa nia na bodź ce emo cjo nal ne. Moż na tu przy to czyć wie le
przy kła dów po zy tyw ne go wy ni ku te stów w przypadku osób o ni skim po zio -
mie in te li gen cji (ilo raz 55), anal fa be tów, osób z pew ny mi za bu rze nia mi
psy chicz ny mi i emo cjo nal ny mi, które miały odpowiednie orze cze nia ko mi -
sji le kar skich. Opi nie o tym, czy da na osob a mo że być po my śl nie ba da na
na po li gra fie, moż na uzy skać do pie ro po prze pro wa dze niu od po wie dnich
prób, ma ją cych na ce lu usta le nie po zio mu je go re ak tyw no ści psy cho fi zjo -
lo gicz nej na róż ne bodź ce we rbal ne. Ja ko przy kład niech po słu ży spra wa
nr II-K 75/96 roz pa try wa na przez daw ny Sąd Wo je wódz ki w Go rzo wie
Wiel ko pol skim. Wy ni ki ba dań uzyska ne przez bie głych psy chia trów i psy -
cho lo gów, już po wy ko na niu ba dań po li gra ficz nych, świad czy ły, że za rów -
no M.S. jak i H.P. są oso ba mi, które – we dług wie lu au to rów pi szą cych
o tych ba da niach – nie kwa li fi ku ją się do te go ro dza ju te stów. Bie gli psy -
chia trzy stwier dzi li u M.S. oso bo wość nie pra wi dło wą ty pu cha rak te ro pa -
tycz ne go na po gra ni czu nie do ro zwo ju umy sło we go oraz ze spół uza leż nie -
nia od al ko ho lu. Bie gły psy cho log w swo jej opi nii po dał, że ana li za psy cho -
lo gicz na za cho wa nia wy mie nio ne go in tem po re cri mi nis po zwa la na
stwier dze nie, że agre sja ujaw nio na wo bec ofiar za bój stwa jest zgod na
z je go syl wet ką oso bo wo ścio wą oraz funk cjo no wa niem w sta nie upo je nia
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al ko ho lo we go. Na to miast u H.P. (wtór ne go anal fa be ty) psy chia trzy stwier -
dzi li nie do ro zwój umy sło wy stop nia lek kie go.

Podob ne by ły usta le nia bie głe go psy cho lo ga który stwier dził u dru gie -
go ba da nego orga ni cz ne  uszko dze nie mózgu. Mi mo wy stę po wa nia tych
scho rzeń, podej rza ni w to ku te stów re a go wa li czy tel nie na bodź ce we rbal -
ne. W wy da nej opi nii z prze bie gu ba dań po li gra ficz nych, pre zen to wa nej
przed wy mie nio nym są dem, bie gły oce nił pierw sze go z ba da nych ja ko
oso bę, która mo że mieć bez po śre dni i rze czy wi sty zwią zek z za rzu ca nym
za bój stwem (dwóch stu den tek), w przy pad ku zaś dru gie go usta lił, że zwią -
zek ten jest je dy nie po śre dni (wie dza o spraw cy i miej scu ukry cia zwłok),
co zo sta ło po twier dzo ne w wy da nym orze cze niu są du.27

Spra wy, w których eks pert mjr J. Bień kuń ski wy stę po wał ja ko bie gły
przed są dem, zostały ujęte w tabeli 13, i tak:

– w są dzie re jo no wym – 6,
– w są dzie wo je wódz kim – 25,
– w są dzie ape la cyj nym – 7,
– w są dzie woj sko wym – 3.

Orze cze nia są dów:
– ska zu ją ce – 14,
– unie win nia ją ce – 14,
– in ne – 2,
– brak in for ma cji – 4.

Wnio sko daw cy ba da nia:
– pro ku ra tor – 29,
– oskar żo ny (po sta no wie nie są du) – 9.

Z te go ze sta wie nia wynika, że eks pert ucze st ni czył w la tach 1994-1998
w 41 roz pra wach są do wych na te re nie ca łej Pol ski.

Nie przy chyl ne na sta wie nie są dów do ba dań po li gra ficz nych ja ko do wo du
w spra wie da je się za u wa żyć w uza sa dnie niach do wy ro ków, zwła szcza
unie win nia ją cych z po wo du bra ku do sta tecz nych do wo dów wi ny. Nie chęć tę
moż na za u wa żyć rów nież w uza sa dnie niu pi sma z 15 stycz nia 1998 r. skie -
ro wa ne go do jed ne go z bie głych są do wych o nieprzedłu ża nie upraw nień
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27 J. Bieńkuń ski: Ro la psy cho fi zjo lo gicz nych ba dań po li gra ficz nych w spra wie podwój ne go za bój stwa stu -
den tek w wo je wódz twie go rzow skim w ro ku 1993. Pro ble my Współ cze snej Kry mi na li sty ki, tom II, Uni wer -
sy tet War szaw ski, 1998.
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bie głe go w no wej ka den cji (nr 491/014/98). W pi śmie tym czy ta my:
„W związ ku z tre ścią art. 171 § 4 pkt 2 k.p.k. z 1997 ro ku, który wcho dzi
w ży cie 1 wrze śnia br. prze wi du ją ce go za kaz sto so wa nia środ ków tech nicz -
nych ma ją cych na ce lu kon tro lę nie świa do mych re ak cji orga ni zmu oso by,
w związ ku z jej prze słu cha niem – nie wi dzi sąd moż li wo ści usta no wie nia bie -
głe go z za kre su ba da nia po li gra ficz ne go.”28

Dlatego też w pi śmie z dnia 26 stycz nia 1998 r. skie ro wa nym do pre ze sa
są du zwróco no uwa gę, że de cy zja ta jest opar ta na niezupełnie praw dzi wych
prze słan kach. Mię dzy in ny mi po in for mo wa no sąd, że art. 171 § 4 pkt 2 k.p.k.
nie wy mie nia na zwy po li graf i nie jest on środ kiem ma ją cym na ce lu kon tro lę
nie świa do mych re ak cji orga ni zmu osób ba da nych. Ponadto nie był nig dy wy -
ko rzy sty wa ny w cza sie prze słu cha nia. Badanie poligraficzne ma bowiem na
ce lu iden ty fi ka cję śla dów pa mię cio wych czy nu ka ral ne go i nie ogra ni cza ba -
da ne mu swo bod nych wy po wie dzi.

W tej sy tu a cji sąd zwrócił się 4 ma ja 1998 r. o opi nię do Mi ni ster stwa Spra -
wie dli wo ści do De par ta men tu Le gi sla cyj no-Pra wne go. W od po wie dzi
wyjaśniono: „De par ta ment Le gi sla cyj no-Pra wny pre zen tu je sta no wi sko, że
w świe tle tre ści art. 171 § 4 pkt 2 k.p.k. z dnia 6 czerw ca 1997 ro ku (Dz. U. nr
89, poz. 555) nie do pu szczal ne bę dzie prze pro wa dza nie ba dań po li gra ficz -
nych w sto sun ku do osób prze słu chi wa nych w po stę po wa niu kar nym za rów -
no w cha rak te rze podej rza ne go, jak i w cha rak te rze świad ka. Za kaz ten zo -
stał wpro wa dzo ny wy żej wy mie nio ną usta wą nie za leż nie od sta no wisk, ja kie
w tej spra wie zaj mo wa li eks per ci z tej dzie dzi ny. Z tre ści art. 171 § 4 pkt 2
k.p.k. wy ni ka, że za kaz uży cia środ ków tech nicz nych do ty czy nie tyl ko sa mej
czyn no ści prze słu cha nia, ale rów nież eks per ty zy od no szą cej się do kon tro li
nie świa do mych re ak cji prze słu chi wa ne go. Wy ja śnie nie wbrew te mu za ka zo wi
nie mo że być uzna ne za do wód, jak rów nież ta ka eks per ty za. Eks per ty za po -
li gra ficz na mia ła na ce lu wspo ma ga nie są du w do ko na niu oce ny wia ry god no -
ści podej rza ne go. Prze czy to za sa dzie ujętej w art. 7 k.p.k., w myśl której to
organ po stę po wa nia jest zo bo wią za ny do oce ny każ de go do wo du, a jest nim
nie wąt pli wie wy ja śnie nie podej rza ne go. Eks per ty za po li gra ficz na ogra ni cza ła -
by swo bo dę oce ny ta kie go do wo du. Wspar ciem te go sta no wi ska jest treść art.
74 § 1 i 2 k.p.k. – je że li oskar żo ny (podej rza ny) nie ma obo wiąz ku do star cze -
nia do wo dów na swo ją nie ko rzyść, to tym sa mym ba da nie re ak cji orga ni zmu
w ce lu kon tro li nie świa do mych re ak cji pod czas prze słu cha nia pro wa dzi ło by
do uzy ska nia do wo du od nie go po za je go świa do mo ścią. Prze pis art. 74 § 2
k.p.k. nie prze wi du je obo wiąz ku pod da nia się przez oskar żo ne go ba da niom
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po li gra ficz nym, gdyż był by on sprzecz ny z tre ścią art. 171 § 4 k.p.k.”29

Podob ne stanowisko zajęli au to rzy pro jek tu k.p.k. 
Po zapoznaniu się z tym uza sa dnie niem, można odnieść wrażenie, że

oso ba pi szą ca je nie znała isto ty ba da nia po li gra ficz ne go. W tej sy tu a cji 15
ma ja 1998 r. zo sta ło opra co wa ne pi smo do wspomnianego De par ta men tu
oraz do wia do mo ści Pierw sze go Pre ze sa Są du Wo je wódz kie go w War sza -
wie, w którym wy ja śnio no, że: „po wyż sza opi nia, na szym zda niem, jest
opar ta na nie zgod nym ze sta nem fak tycz nym utoż sa mia niu po li gra fu ze
środ kiem tech nicz nym ma ją cym na ce lu kon tro lę nie świa do mych re ak cji
orga ni zmu oso by prze słu chi wa nej, o którym jest mo wa w art. 171 § 4 pkt 2
k.p.k. Jest to nie po ro zu mie nie, po nie waż gdy by po li graf był rze czy wi ście ta -
kim środ kiem, to wy ko na nie te stów by ło by nie moż li we.”30

W czasie ba da nia spraw cy prze stęp stwa, które go in for ma cja o do ko na -
nym przez nie go czy nie zo sta ła by wy par ta do pod świa do mo ści wzglę dnie
nie świa do mo ści, py ta nie te sto we zwią za ne z tym czy nem nie by ło by dla nie -
go zna czą cym bodź cem emo cjo gen nym wy wo łu ją cym zmia ny w za pi sie
pro ce sów fi zjo lo gicz nych. Zgo dnie  bowiem z po glą dem fi zjo lo gów i psy cho -
lo gów tre ści znaj du ją ce się w pod świa do mo ści nie mo gą być ak tu al nie
uświa da mia ne so bie przez podmiot. W związ ku z tym in stru ment nie za re je -
stro wał by zmian w za pi sie re ak cji fi zjo lo gicz nych ba da nej oso by.

W cytowanym pi śmie nie właściwie okre ślo no cel ba da nia ja ko „wspo ma -
ga nie są du w do ko ny wa niu oce ny wia ry god no ści podej rza ne go”. We dług
przy ję te go w Pol sce mo de lu psy cho fi zjo lo gicz ne go ba da nia po li gra ficz ne go
jest ono środ kiem sze ro ko ro zu mia nej iden ty fi ka cji kry mi na li stycz nej, której
ce lem jest usta le nie, czy w sy ste mie ner wo wym ba da nej oso by są lub nie są
za re je stro wa ne śla dy pa mię cio we bę dą ce odbi ciem trwa łym emo cjo nal nych
sy tu a cji i prze żyć psy chicz nych zwią za nych z jej fak tycz nym uwi kła niem
w kon kret ne zda rze nie kry mi nal ne.

Wy nik eks per ty zy po li gra ficz nej mo że ogra ni czać swo bo dę oce ny te go
do wo du przez sąd w ta kim sa mym stop niu jak zmniej sza ją moż li wość osą -
du do wo dy do star cza ne przez wszy st kie in ne me to dy iden ty fi ka cji kry mi na -
li stycz nej, np. po zy tyw ny wy nik ba da nia dak ty lo sko pij ne go czy re zul ta ty
próby pa ra fi no wej w prze stęp stwie zwią za nym z uży ciem bro ni.
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29 Pismo Min. Sprawiedliwoœci Dep. Legislacyjno-Prawny nr PI 4026/1889/98 z dnia 27.04.1998 r. do Prezesa SW
w Warszawie.

30 Pismo eksperta J. Bieñkuñskiego z dnia 15.05.1998 r. do Min. Sprawiedliwoœci (do wiadomoœci Prezesa SW w
Warszawie.



Rezultaty prze pro wa dzanych w USA eks pe ry men tów la bo ra to ryj ny ch
oraz ba da ń w spra wach kar nych wy ko na ny ch w Ja po nii przy uży ciu po li gra -
fu do dat ko wo wy po sa żo ne go w elek tro en ce fa lo graf (EEG) ws ka za ły, że
w cza sie psy cho fi zjo lo gicz ne go ba da nia po li gra ficz ne go ma miej sce świa do -
ma per cep cja kry tycz ne go py ta nia te sto we go. Ba da na oso ba świa do mie
prze ży wa treść te go bodź ca, zda je so bie w peł ni spra wę z prze ży wa nych
tre ści, jest świa do ma zmian za cho dzą cych pod je go wpły wem w jej orga ni -
zmie i mo że je we rba li zo wać, co jest wy klu czo ne w przy pad ku re ak cji nie -
świa do mych czy pod świa do mych. E. Po ep pel – dy rek tor In sty tu tu Psy cho lo -
gii Me dycz nej w Mo na chium stwier dził, że je że li ja kiś stan rze czy nie mo że
stać się świa do my, a za tem jest za mknię ty przed świa do mo ścią, to nie ma
żad nej moż li wo ści zba da nia go. Z opi nii tej wy ni ka, że gdy by po li graf rze czy -
wi ście kon tro lo wał pro ce sy nie świa do me lub drą żył do pod świa do mo ści, to
nie  by ło by moż li we w ogóle prze pro wa dze nie ta kie go ba da nia.

Przedmio tem ba da nia po li gra ficz ne go są pro ce sy emo cjo nal ne i ich ma -
te rial ne ko re la ty – re ak cje fi zjo lo gicz ne. Już w 1937 r. uczo ny Ja mes Pa pez
opracował pierw szą kom ple kso wą te o rię emo cji, w której wy ka zał, że emo -
cje są prze ży wa ne świa do mie i uza leż nio ne przy tym od pro ce sów po znaw -
czych.

Zwo len ni cy za ka zu uży wa nia po li gra fu w po stę po wa niu kar nym w ogóle
po mi ja ją kwe stię prze pro wa dza nia ta kie go ba da nia na pod sta wie wnio sku do -
wo do we go zło żo ne go przez oskar żo ne go (podej rza ne go) wzglę dnie je go
obroń cę. W wie lu przy pad kach, po uwzglę dnie niu ta kie go wnio sku i prze pro -
wa dze niu ba dań, uchy la no tym cza so wy areszt wo bec ba da ne go, który – jak
się oka za ło – był nie słu sznie podej rza ny o po peł nie nie da ne go prze stęp stwa.
Ja ko je den z przy kła dów mo że po słu żyć spra wa za bój stwa pra cow ni ków ERA
GSM w Ko mo ro wie 18 czerw ca 1997 r. Otóż je den z nie let nich podej rza nych
zo stał zwol nio ny z are sztu i nie był ob ję ty ak tem oskar że nia o udział w tym
prze stęp stwie.31 Oskar że ni do ma ga ją cy się wy ko na nia ta kich ba dań pra gną
uzy skać do wód świad czą cy o ich nie win no ści. W przy pad ku odrzu ce nia ta kie -
go wnio sku do wo do we go ogra ni cza się pra wa kon sty tu cyj ne jed no st ki do
obro ny, co mo że zo stać za skar żo ne do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. W tym
miej scu moż na za cy to wać je den z wnio sków oskar żo ne go: „Wy so ki Są dzie,
pi szę o uchy le nie are sztu, po nie waż nie po czu wam się do wi ny, a mia no wi cie
cho dzi mi o to, że nie do ko na łem tej zbro dni. Nig dy nie by łem w mie szka niu
przy ul. J. Con ra da i nie po peł ni łem w nim żad ne go prze stęp stwa. Wy so ki Są -
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31 Spra wo zda nie z prze pro wa dzo nych ba dañ po li gra ficz nych nr OKE-209/97 z 18.10.1997 r. wo bec
podej rza ne go 17-let nie go J.G., akt oskar ¿e nia Pro ku ra tu ry Wo je wódz kiej w War sza wie, Wy dzia³ VI ds.
PZ z 10.04.1998. Sygn. akt VI Ds. 78/97.



dzie, nie bę dę roz pi sy wał się na te mat te go dnia, w którym mia ło miej sce to
zda rze nie, po nie waż ze zna łem i pi sa łem do są du, że nie mam nic wspól ne go
z do ko na ną tam zbro dnią. Wy so ki Są dzie, de ner wu je mnie stwier dze nie są -
du, że nie zo sta nie uchy lo ny areszt – bo gro zi mi su ro wa ka ra, a ja wiem na
100%, że mo ja no ga nie sta nę ła w tym lo ka lu, a więc dla cze go ma mi gro zić
su ro wa ka ra, je że li nie mam nic wspól ne go z tym zda rze niem. Wy so ki Są dzie
nie po tra fię udo wo dnić mo jej nie win no ści, więc po sta no wi łem, aby sąd skie -
ro wał mnie na ba da nia na praw do mów ność. Je stem zde cy do wa ny w 100%,
aby ucze st ni czyć w tym te ście na wy kry wa czu kłamstw, a je że li zaj dzie po trze -
ba zgo dzę się rów nież na zło że nie wy ja śnień (dot. po są dze nia mnie o zbro -
dnię), w sta nie hip no zy. Wy so ki Są dzie, przez te ba da nia mo gę udo wo dnić, iż
nie mia łem nic wspól ne go ze zda rze niem, które mia ło miej sce w lo ka lu przy
Con ra da. Wy so ki Są dzie, pi szę o tych ba da niach, po nie waż są one dla mnie
ostat nią de ską ra tun ku, po pro stu nie mam nic do ukry cia w tej spra wie i je -
stem pe wien, że po prze pro wa dze niu tych ba dań Wy so ki Sąd uwie rzy w mo -
ją nie win ność. Wy so ki Są dzie, pro szę o po zy tyw ne roz pa trze nie mo je go wnio -
sku i wy da nie skie ro wa nia na ba da nia, o których pi sa łem wcze śniej.”32 Sąd,
za nim roz pa trzył ten wnio sek do wo do wy, za się gnął opi nii u spe cja li sty. Po pro -
sił o po da nie li te ra tu ry przedmio tu, za po znał się oso bi ście z isto tą tych ba dań,
sto so wa ny mi tech ni ka mi, kwa li fi ka cja mi eks per ta oraz traf no ścią sta wia nych
przez nie go dia gnoz, a na stęp nie pod jął de cy zję o do pu szcze niu te go środ ka
do wo do we go. W tym przy pad ku wy ni ki ba dań oka za ły się dla oskar żo ne go
nie ko rzy st ne i sąd, bio rąc pod uwa gę je szcze in ne zgro ma dzo ne do wo dy,
ska zał wy mie nio ne go na 4 la ta po zba wie nia wol no ści. Moż na przy pu szczać,
że oskar żo ny li czył, iż uda mu się za fał szo wać wy nik te stu i w ten spo sób
unik nie ka ry za po peł nio ny czyn. Za wsze po u cza się kan dy da ta do ba dań po -
li gra ficz nych, że w przy pad ku je go związ ku z za rzu ca nym mu czy nem ba da -
nie to wy ka że. Przy tym in for mu je się go tak że, że od stą pie nie od tych czyn -
no ści nie bę dzie po wo do wać ujem nych kon se kwen cji.

2 czerw ca 1998 r. Mi ni ster stwo Spra wie dli wo ści – De par ta ment Le gi sla -
cyj no-Pra wny tak ustosunkował się do cy to wa nych wcze śniej wy ja śnie ń
w kwe stii do pu szczal no ści do wo dów z ba dań po li gra ficz nych: „De par ta ment
Le gi sla cyj no-Pra wny pod trzy mu je swo je sta no wi sko w za kre sie moż li wo ści
wy ko rzy sta nia ba dań po li gra ficz nych w pro ce sie kar nym w świe tle ure gu lo -
wań ko de ksu po stę po wa nia kar ne go z 1997 ro ku, za war te w od po wie dzi
udzie lo nej wi ce pre ze so wi Są du Wo je wódz kie go w War sza wie z dnia 27
kwiet nia 1998 r., która zo sta ła pa nu udo stęp nio na.

85

32 Wnio sek do wo do wy oskar żo ne go R.C. do sądu re jo no we go dla m. st. War sza wy z 26.09.1996 r. Sygn. akt
VII K 666/96; Spra wo zda nie z prze pro wa dzo nych ba dań po li gra ficz nych wo bec osk. R.C. nr OKE 205/97
z 19.08.1997 r.



Z uza sa dnie nia ko -
de ksu po stę po wa nia
kar ne go wy ni ka, że
za kaz okre ślo ny w art.
171 § 4 pkt 2 do ty czy
wła śnie ba dań po li gra -
ficz nych ja ko me to dy
kon tro lu ją cej nie świa -
do me re ak cje orga ni -
zmu oso by prze słu chi -
wa nej. Nie ma za tem
zna cze nia, czy opi nia
ta ka by ła by wy da na
przez bie głe go, na zle -
ce nie orga nu pro ce so -
we go, zgo dnie z żą da -
niem oso by prze słu -
chi wa nej czy też
wbrew jej wo li. Ko pia
cy to wa ne go Pa na pi -
sma z dnia 15 ma ja
1998 r. zo sta ła prze ka -
za na Prze wo dni czą ce -
mu Ze spo łu Pra wa
Kar ne go Pro ce so we go
Ko mi sji ds. Re for my
Pra wa Kar ne go
z proś bą o usto sun ko -
wa nie się”.33

Podob ne ne ga tyw -
ne sta no wi sko za jął
De par ta ment Pro ku ra -
tu ry Mi ni ster stwa Spra -
wie dli wo ści w 1994 r.
w pi śmie sy gno wa nym
do Biu ra Do cho dze nio -
wo-Śled cze go KG Po li -
cji w War sza wie. Au tor
te go pi sma su ge ro wał, że – we dług je go oce ny – ba da nia po li gra ficz ne po win -
ny być za ka za ne za rów no w po stę po wa niu kar nym, jak i ope ra cyj no-roz po -
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Ryc. 14. Ar ty ku ł do ty czący spra wy za bój stwa czte rech
męż czyzn, w której je den z gów nych podej rza nych Piotr
W., przez swo je go obroń cę me ce na sa A. Kerna zło żył
wnio sek do wo do wy o prze pro wa dze nie ba dań po li gra -

ficz nych. Wy mie nio ny li czył, że uda mu się oszu kać
urzą dze nie oraz eks per ta od czy tu jące go wy ni ki te stów.

Spra wo zda nie z ba dań nr OTK- 171/95/P, 
„Express” 25-27.10.1996 r., Łódź 

33 Pismo Min. Sprawiedliwoœci nr PI 4026/98 z dnia 2.06.1998 r. do J. Bieńkuńskiego. 



znaw czym. Ich
za  s to  so  wa n ie
wi dział na to -
miast:  „w dys cy -
pli nach po za -
praw nych, ta kich
w szcze gól no ści
jak psy chia tria
i psy cho lo gia,
zwła szcza przez
bie głych z za kre -
su tych dys cy plin
na u ko wych, dla
których za sto so -
wa nie po li gra fu
mo że być jed ną
ze spe cja li stycz -
nych me tod wy -
ko na nia eks per -
ty zy”.34 Te sta no -
wi ska Mi ni ster -
stwa Spra wie dli -
wo ści – De par ta -
men tu Le gi sla cyj -
n o - P r a  w n e  g o
odbie ga ją od opi -
nii pro ku ra tur
i po li cji, które wy -
ko rzy sty wa ły ten śro dek pra cy wy kryw czej w kon kret nych spra wach kry mi nal -
nych. Na stę pu ją ce oce ny mówią sa me za sie bie:

� 1. Ko men dant Wo je wódz ki Po li cji w Kiel cach, pismo z 9 gru dnia 1993 r.

„W ślad za na szą te le fo nicz ną roz mo wą z 2 li sto pa da 1993 ro ku skła dam
Pa nu Ge ne ra ło wi ser decz ne podzię ko wa nia za efek tyw ne prze pro wa dze nie
przez pod le głe go Pa nu kpt. Bień kuń skie go ba dań po li gra ficz nych. Po zy tyw -
ne wy ni ki tych ba dań wy ko na ne w dniu 29 li sto pa da 1993 ro ku z udzia łem
M.G. w znacz nym stop niu przy czy ni ły się do udo wo dnie nia mu do ko na nia
w dniu 16 paź dzier ni ka 1993 ro ku w m. Le śna Sta ra za bój stwa S.P., o czym
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Ryc. 15. Pismo świadczące o za in te re so wa niu Biu ra Stu diów
i Eks per tyz Kan ce la rii Sej mu ro lą i zna cze niem ba dań po li gra -

ficz nych w dzia ła niach wy kryw czych orga nów ści ga nia i wy mia -
ru spra wie dli wo ści przed no we li za cją k.p.k., War sza wa

3.04.1996 r.

34 Pismo Min. Sprawiedliwości Dep. Prokuratury nr PR I 985/4/94/F z dnia 14.01.1994 r. do Biura Dochodzeniowo-
Śledczego. 



in for mo wa ła lo kal na
pra sa. Jed no cze -
śnie po zwo li Pan ko -
men dant o zgo dę na
prze pro wa dze nie
podob nych ba dań
w spra wie za bój -
stwa K.G i zbro dni -
cze go pod pa le nia jej
za bu do wań w m.
Srocz ków w dniu 5
paź dzier ni ka 1993
ro ku”.

� 2. Pro ku ra tu ra
Re jo no wa w Pu ła -
wach, sygn. akt 2
Ds. 477/93, pismo
z 29 li sto pa da 1993
r. 

„Zwra cam się z proś -
bą o wy ra że nie zgo -
dy na prze pro wa -
dze nie ba dań po li -
gra ficz nych przez
kpt. Bień kuń skie go
w spra wie oso by
podej rza nej o za bój -
stwo J.G., po peł nio -
ne w Ka zi mie rzu
Dol nym. Pan kpt.
Bień kuń ski prze pro -
wa dził już podob ne
ba da nia w to ku
śledz twa prze pro wa -
dzo ne go przez tu tej szą Pro ku ra tu rę w spra wie pod pa le nia do mu księ dza Cz.
P. i w po waż nym stop niu przy czy nił się do ze bra nia do wo dów wi ny spraw cy
te go czy nu. Wy ka zał się przy tym du żą fa cho wość i wie dzę kry mi na li stycz ną”.
� 3. Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Słup sku, sygn. akt 2 Ds. 1387/94, pismo z 7
lipca 1994 r. 

„Pro ku ra tu ra w Słup sku w 1992 ro ku ko rzy sta ła już w spra wie o za bój -
stwo z po mo cy Pa na mjr Bień kuń skie go, a wy ni ki ba dań mia ły ogrom ne zna -
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Ryc. 16. Ar ty kuł pt. „Wa rio graf po ma ga pro ku ra to rom
w Sta ra cho wi cach –  mor der ca kła mał” obra zu je przy dat -

ność ba dań po li gra ficz nych w spra wie o za bój stwo. „Sło wo
Lu du”, wy da nie 

kie lec kie z 6.12.1993 r.



cze nie w po stę po wa niu są do wym.”
� 4. Pro ku ra tu ra Re jo no wa War sza wa Wo la, sygn. akt 1 Ds. 263/94/V, spra -
wa o na pad ra bun ko wy w Fa le ni cy na H.G. 17 stycz nia 1994 r.

„Z po sia da nych przez tutejszą pro ku ra tu rę in for ma cji wy ni ka, że za kład
Tech ni ki Kry mi na li stycz nej i Ochro ny Spe cjal nej ŻW po sia da te go ty pu apa -
ra tu rę, a za tru dnie ni w za kła dzie spe cja li ści są wy bit ny mi fa chow ca mi
w swo jej dzie dzi nie.”
� 5. Pro ku ra tu ra War szaw skie go Okrę gu Woj sko we go, sprawa nr og.
299/94

„Ni niej szym mam za szczyt po in for mo wać Pa na Ge ne ra ła, iż w tak trud nej
do wo do wo spra wie kar nej dotyczącej zgwał ce nia Pa ni pro ku ra tor, pro wa dzo -
nej w WPG w Rze szo wie, sko rzy sta no z wie dzy i umie jęt no ści kpt. Bień kuń -
skie go z ZTKiOS. Wy mie nio ny ofi cer z du żym oso bi stym za an ga żo wa niem
i wręcz pa sją za wo do wą prze pro wa dził sto sow ne ba da nia oso by podej rza -
nej. Dzię ki wy ni kom ba dań po li gra ficz nych podej rza ny przy znał się do po peł -
nie nia za rzu ca ne go mu czy nu i zło żył sto sow ne wy ja śnie nia, zgod ne z wy ja -
śnie nia mi po krzyw dzo nej. W świe tle po wyż szych oko licz no ści uprzej mie pro -
szę Pa na Ge ne ra ła o roz wa że nie moż li wo ści wy róż nie nia kpt. Bień kuń skie -
go.”
� 6. Ko men dant Głów ny Po li cji, D II-16/994, pismo z 30 czerw ca 1994 r.

„KWP w Go rzo wie Wiel ko pol skim pod nadzo rem KGP pro wa dzi śledz two
w spra wie za bój stwa H.W i I.G w dniu 13 mar ca 1993 ro ku przez M.S. W po -
cząt ko wej fa zie po stę po wa nia przy go to waw cze go mi mo ogrom ne go wy sił ku
Po li cji, za an ga żo wa nia znacz ne go po ten cja łu ludz kie go i tech nicz ne go, nie
zdo ła no od szu kać zwłok za mor do wa nych dziew cząt oraz udo wo dnić M.S. do -
ko na nia te go prze stęp stwa. W wy ja śnie niu tej nie zwy kle skom pli ko wa nej
spra wy znacz ny udział ma kpt. Bień kuń ski – eks pert ba dań po li gra ficz nych
z ZTKiOS. Szcze góło wo i wy czer pu ją co opra co wa ne wy ni ki ba dań po li gra ficz -
nych osób zwią za nych ze spra wą po twier dzi ły traf ność przy ję tych we rsji oso -
bo wych i po zwo li ły na przy ję cie wła ści wej tak ty ki śled czej wo bec osób podej -
rze wa nych. W kon se kwen cji dzia ła nia te do pro wa dzi ły do wy kry cia spraw cy
prze stęp stwa i wska za nia przez nie go miej sca ukry cia zwłok. In for mu jąc Pa -
na Ge ne ra ła o po zy tyw nych efek tach pra cy kpt. Bień kuń skie go oraz doty-
chczasowej współ pra cy w naj waż niej szych spra wach kry mi nal nych, pra gnę
podzię ko wać za po moc w tej pre sti żo wej dla Po li cji spra wie.”
� 7. Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Słup sku, sygn. akt 2 Ds. 1231/2, pismo z 7
marca 1995 r.

„Uprzej mie in for mu ję, że wy ro kiem z dnia 22 lu te go 1995 ro ku Sąd Ape -
la cyj ny w Gdań sku utrzy mał w mo cy wy rok SW w Słup sku w spra wie prze-
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- Co skło ni ło Krzy szto fa F. do okre śle nia
miej sca po rzu ce nia dziec ka? Podej rza ny
za ła mał się, chciał zrzu cić z sie bie cię żar
od po wie dzial no ści czy ra czej „przy par ły
go do mu ru” ma te ria ły do-wo do we?
- Na ty le, na ile je stem zo rien-to wa ny, jest
to czło wiek o du żej od por no ści psy chicz -
nej. Rów nież eta to wy pra cow nik are sztu
okre ślił go ja ko czło wie ka w peł ni od por -
ne go psy chicz nie, nie prze ja wia ją ce go
żad ne go za ła ma nia. Co mo gło go skło nić
do okre śle nia miej sca po rzu ce nia dziec -
ka? Mo gę pa ni wy-mie nić 50 oko licz no -
ści, a jed na z nich bę dzie praw dzi wa. Są -
dzę, że nie by ła to skru cha podej rza ne go.
- Jak Krzy sztof F. za cho wy wał sig w dro -
dze z are sztu w Po zna niu do Ki szew
w Ko niń skiem, gdzie w opu szczo nej stu -
dni by ło cia ło dziec ka?
- Był opa no wa ny. Naj le piej mo głem ob -
ser wo wać je go re ak cje, gdyż na miej scu
przy stu dni sta łem naj bli żej podej rza ne go,
trzy ma łem mi kro fon. Za cho wy wał się
spo koj nie.
- Na wet w mo men cie wy ję cia Olka?
- Kie dy dziec ko by ło wyj mo wa ne podej -
rza ny zo stał od pro wa dzo ny. Nie po wi nien
zo ba czyć w ja kim sta nie znaj du je się
chło piec. Cho dzi o to, aby podej rza ny nie
wie dział zbyt wie le.
- Czy moż li we by ło by zna le zie nie chłop ca
bez in for ma cji po da nych przez Krzy szto fa
F.?
- Zna le zie nie zwłok by ło by utru dnio ne, co
nie ozna cza, że nie moż li we. Ty po wa nie
miejsc odby ło się tak że w opar ciu o ba da -
nia wa rio gra ficz ne (wy kry wacz kłamstw)
przy go to wa ne przez eks per ta Jac ka
Bień kuń skie go. Pode rza ny wy ra źnie de -
ner wo wał się kie dy mówił o wy jeź dzie do
Tu li szko wa na tra sie do które go le żą Ki -
sze wy. Ba da nia te rów nież mo gą opro wa -
dzić do zna le zie nia dziec ka. Oczy wi ście

trze ba by ło by przy go to wać od po wie dnią
eki pę lu dzi, spo rzą dzić plan po szu ki wań
i zwło ki zo-sta ły by zna le zio ne. Ale na stą -
pi ło by to później.
- Ba da nia wa rio gra ficz ne wy pa dły na nie -
ko rzyść podej rza ne go?
- Wy ka za ły, że kła mie. Dru gi raz nie chci-
ał zgo dzić się na te go ty pu ba da nia.
- W ja kim sta nie by ło cia ło dziec ka?
- W do brym. Wpływ na to mia ły pa nu ją ce
mi nu so we tem pe ra tu ry. Mi mo to dwóch
po li cjan tów ucze st ni czą cych w wi zji lo kal -
nej bar dzo prze ży ło ten mo ment.
- Czy na szyi Olka by ło wi dać śla dy po
udu sze niu?
- Tak. Później oka za ło się, że zo stał udu -
szo ny ka blem kon cen trycz nym od ma -
gne to wi du.
- Czy chło piec miał na cie le je szcze in ne
obra że nia?
- Tak, ale nie mo gę te raz po dać wie cej
szcze gółów. Do pie ro eks per ty za bie głe go
z Za kła du Me dy cy ny Są do wej od po wie
na to.
- Na gro bie Olka jest na pi sa ne, że zo stał
za mor do wa ny 22 stycz nia. Czy to praw -
da?
- Przy pu szczam że ro dzi ce przy ję li da tę
upro wa dze nia dziec ka ja ko da tę zgo nu.
I wszy st ko wska zu je na to, że chło piec
zgi nął 22 stycz nia, ale pew no ści nie ma.
O-kre śle nie da ty śmier ci w wy ni ku sek cji
po tak dłu gim cza sie nie jest moż li we.
- Czy to praw da, że 22 stycz nia z mar -
twym dziec kiem podej rza ny po je chał do
zna jo me go?
- Podej rza ny prze wo ził te go dnia chłop ca,
ale bliż szych szcze gółów nie mo gę ujaw -
nić.
- Podej rza ny nie ma ali bi na oko ło trzy go -
dzi ny 22 stycz nia? 
- Tak.
- Czy Krzy sztof F. przy znał się do za mor -

do wa nia Olka?
- Mo gę tyl ko po dać, że zło żył bar dzo ob -
szer ne wy ja śnie nia. Za wcze śnie, aby
ujaw nić ich treść.
- Dla cze go podej rza ny po rwał Olka, czy
był to wy bór przy pad ko wy?
- Nie są dzę. Podej rza ny do brze znał ro -
dzi ców Olka.
- W mie szka niu podej rza ne go zna le zio no
do ku men ty świad czą ce o, być mo że, in -
nej je go dzia łal no ści prze stęp czej. Ja kie
to pa pie ry?
- To by ły for mu la rze są do we wy sta wio ne
in blan co, które po wy peł nie niu mia ły ran -
gę do ku men tu pro ce so we go.
- Czy to praw da, że Krzy sztof F. ze znał, że
o wszy st kim od po cząt ku wie dzia ła je go
żo na?
- Nie zło żył ta kich wy ja śnień. 
- Po noć ad wo kat pro szo ny o po moc
przez ro dzi nę podej rza ne go odmówił
obro ny?
- Tak. Ad wo kat zre zy gno wał z obro ny
podej rza ne go.
- Cze go bra ko wa ło w ma te ria łach do wo -
do wych przy go to wa nych przez ko niń skie
orga ny ści ga nia?
- Mo gę tyl ko po wie dzieć, to co wcze śniej
po da łem na kon fe ren cji pra so wej. Pew ne
czyn no ści na le ża ło po wtórzyć. I wła śnie
one do pro wa dzi ły do ujaw nie nia je szcze
dal szych śla dów. Otrzy ma łem spra wę po
upły wie prze szło mie sią ca od da ty
wszczę cia śledz twa, za na li zo wa łem ma -
te riał do wo do wy i stwier dzi łem, że na le ży
je szcze raz prze-pro wa dzić prze szu ka nie
mie szka-nia, kan ce la rii, sa mo cho du i si -
łow ni podej rza ne go. A nuż coś się znaj -
dzie. I zna la zło się.
Roz ma wia ła 

OLGA ŻA RYN

Głos Wiel ko pol ski 
kwie cień 1996

ZDE NER WO WAŁ GO WY KRY WACZ KŁAMSTW
Roz mo wa z AN DRZE JEM LA SKOW SKIM, pro ku ra to rem Pro ku ra tu ry
Wo je wódz kiej w Po zna niu, pro wa dzą cym śledz two w spra wie za bój -
stwa Olka Ru min kie wi cza dzie się cio let nie go mie szkań ca Ko ni na

Ryc. 17. Ar ty kuł pt. „Zde ner wo wał go wy kry wacz kłamstw”, będący wywiadem z pro wa dzą -
cym śledz two w spra wie za bój stwa Olka Ru min kie wi cza uka zu jący przy dat ność ba dań po -

li gra ficz nych przy oce nie miej sca ukry cia zwłok. „Głos Wiel ko pol ski” z kwie tnia 1996 r. 



ciwko W.W. o czyn z art. 148 § 1 kk (podwój ne za bój stwo), ska zu jąc go na
ka rę 25 lat po zba wie nia wol no ści. W spra wie tej prze pro wa dził Pan ba da nia
po li gra ficz ne wo bec podej rza ne go.”
� 8. Woj sko wa Pro ku ra tu ra Gar ni zo no wa we Wro cławiu, sygn. akt Pg Sl
34/95, pismo z 18 wrze śnia 1995 r.

„W wy ni ku prze pro wa dzo nych ba dań po li gra ficz nych uzy ska no oce nę
po zwa la ją cą na do pro wa dze nie do przed sta wie nia za rzu tu po peł nie nia
prze stęp stwa z art. 148 § 1 kk jed ne mu z żoł nie rzy ze skła du war ty.
W związ ku z po wyż szym skła dam na Pań skie rę ce wy ra zy uzna nia i podzię -
ko wa nia dla mjr. Bień kuń skie go, dzię ki które go rze tel no ści, wie dzy i za an ga -
żo wa niu w to ku przedmio to wych czyn no ści by ło moż li we do pro wa dze nie
śledz twa do fa zy in per so nam.”
� 9. Pro ku ra tu ra Wo je wódz ka w Poznaniu, Wy dział Śledztw, 12 kwie tnia
1996 r.

„W za łą cze niu prze sy łam dwie pu bli ka cje pra so we dotyczące prze pro wa -
dzo nych przez Pa na ba dań po li gra ficz nych w spra wie V Ds. 17/96. Pu bli ka -
cje te wier nie odzwier cie dla ją wa gę prze pro wa dzo nych przez Pa na ba dań
i ich zna cze nie dla wy ja śnie nia nie których oko licz no ści do ko na nia przez
podej rza ne go zbro dni za bój stwa jak i prze stęp stwa z art. 211 kk. Ba da nia te,
mi mo iż mo gą sta no wić w po stę po wa niu kar nym wy łącz nie do wód po moc -
ni czy, na le ży cie wy ko rzy sta ne przez orga na ści ga nia mo gą w znacz nym
stop niu przy czy nić się do wy ja śnie nia wie lu fak tów istot nych dla pod ję cia
wła ści wej de cy zji me ry to rycz nej przez pro ku ra to ra i sąd fe ru ją cy wy rok.”
� 10. Pro ku ra tu ra Wo je wódz ka w War sza wie, Wy dział VI ds. PZ, spra wa za -
bójstw dwóch pra cow ni ków ERA GSM w Ko mo ro wie 18 czerw ca 1997 r. sygn.
akt VI Ds. 78/97

„Ma jąc na uwa dze wy so ki po ziom me ry to rycz ny i rze tel ność opi nii wy da -
nych przez wspo mnia ny ZTKiOS oraz do bro po stę po wa nia przy go to waw cze -
go, uprzej mie pro szę Pa na Ko men dan ta o wy ra że nie zgo dy ma prze pro wa -
dze nie zle co nych ba dań.”

Po przedstawieniu tych opinii nie moż na po mi nąć także faktu, jak wy ni ki
ba dań po li gra ficz nych by ły przyj mo wa ne i oce nia ne przez nie które są dy na te -
re nie ca łe go kra ju.
� 1. Sąd Wo je wódz ki we Wro cła wiu, sygn. akt III K 283/95, za bój stwo
i zbro dni cze pod pa le nie, oskar żo ny K.W. ska za ny na 25 lat po zba wie nia
wol no ści.

„Pod su mo wu jąc tę część roz wa żań, na le ża ło dojść do wnio sku, że oce -
na ca ło ści za cho wa nia i re ak cji oskar żo ne go wska zu je na zwią zek oskar żo -

91



ne go ze spra wą, ma on wie dzę o tym, co się sta ło, zna de ta le i szcze góły tej
spra wy. Je go za cho wa nie nie na tu ral ne w czę ści te stów, tzn. świa do my nie -
na tu ral ny od dech i in ne re ak cje za kłóca ją ce – pro wa dzi do wnio sku, że po -
mi mo iż do bro wol nie wy ra ził zgo dę na prze pro wa dze nie ba dań, to jed nak
chciał uzy skać wy nik co naj mniej nie pra wi dło wy, a na wet ko rzy st ny dla sie -
bie. Jest to oczy wi ste, że re ak cje oso by bio rą cej udział w prze stęp stwie za -
wsze są du żo sil niej sze niż oso by, która o tym zda rze niu sły sza ła. Oskar żo -
ny wy ka zy wał sil ną re ak cję na py ta nia zwią za ne z prze stęp stwem, co po -
zwa la na stwier dze nie przy ist nie ją cych in nych je szcze do wo dach, że po peł -
nił za rzu ca ne mu zbro dnie.”35

� 2. Sąd Wo je wódz ki w Płoc ku, sygn. akt II- K 112/96, oskar żo ny 17-let ni
S.C. o zgwał ce nie i za bój stwo dziew czy ny, ska za ny na 25 lat po zba wie nia
wol no ści.

„Ana lo gicz nie – ja ko w peł ni rze czo we, kom pe tent ne i mia ro daj ne po zo -
sta je rów nież oce nić obie – pi sem ną i ust ną z roz pra wy – opi nie bie głe go J.
Bień kuń skie go (...) Tym sa mym opi nia bie głe go sta no wi je szcze je den do -
wód podwa ża ją cy wia ry god ność wy ja śnień oskar żo ne go S.C. skła da nych
w to ku roz pra wy, których za sa dni czym wszak ele men tem by ło wła śnie ne -
go wa nie przez oskar żo ne go, aże by do pu ścił się gwał tu po prze dza ją ce go
za bój stwo po krzyw dzo nej.”36

� 3. Sąd Wo je wódz ki w Ło dzi, sygn. akt IV – K 48/95, oskar żo ny P.W. za
za bój stwo czte rech męż czyzn, ska za ny na do ży wo cie.

„W to ku roz pra wy sąd prze pro wa dził tak że do wód z opi nii bie głe go mgr 
J. Bień kuń skie go – eks per ta ba dań po li gra ficz nych i podzie lił sta no wi sko za -
pre zen to wa ne przez nie go w opi nii pi sem nej i ust nej. Koń co we wnio ski za -
pre zen to wa ne w eks per ty zie ko re lu ją z opi nia mi psy cho lo gów ba da ją cych
P.W., a je go ba da nie odby ło się we dług re guł sztu ki szcze góło wo omówio -
ny mi przez bie głe go.”37

� 4. Sąd Re jo no wy w Bia łym sto ku, sygn. akt III-K 2080/97, oskar żo ny J.T.
za czy ny lu bież ne i spół ko wa nie płcio we z nie let nią cór ką, ska za ny na 4 la -
ta po zba wie nia wol no ści.

„Sąd nie zna lazł żad nych pod staw do kwe stio no wa nia rze tel no ści opi nii
J. Bień kuń skie go. Mi mo iż ba da nie po li gra ficz ne w tej spra wie nie sta no wi
bez po śre dnie go do wo du, to jest nie zwy kle wy mow ne dla oce ny ma te ria łu
do wo do we go (...) Wszy st kie te oko licz no ści, które zda niem są du
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35 Uza sa dnie nie do wy ro ku SW we Wro cła wiu z 10 stycz nia 1996 r. Sygn. akt III K 283/95, dotyczące
oskarżonego K.W. ska za ne go na 25 lat po zba wie nia wol no ści.

36 Uza sa dnie nie do wy ro ku SW w P³oc ku. Sygn. akt II-K 112/96, dot. osk. S.C.
37 Uza sa dnie nie do wy ro ku SW w £o dzi z 29 stycz nia 1997r. Sygn. akt IV –K 48/96, dot. osk. P.W.



w przedmio to wej spra wie zo sta ły za cho wa ne, po zwa la ją przy jąć opi nię ja ko
rze tel ną, do kład ną, ma ją cą cha rak ter po sił ko wy i po moc ny dla ca ło ści ma te -
ria łu do wo do we go. Na le ży je szcze raz za zna czyć, że opi nia ta by ła oce nia -
na przez sąd w po łą cze niu z po zo sta łym ma te ria łem do wo do wym i sta no wi -
ła je dy nie je den z po śre dnich do wo dów.”38

� 5. Sąd Re jo no wy w Dą bro wie Tar now skiej, sygn. akt II-K 246/97, oskar -
żo ny M.R. o na pad ra bun ko wy, unie win nio ny.

„Je dy ny mi do wo da mi, które w uję ciu oskar ży cie la po twier dza ją te zę ak tu
oskar że nia, są opi nie opra co wa ne w opar ciu o usta le nia wy ni ka ją ce z ba dań
po li gra ficz nych i eks pe ry men tu osmo lo gicz ne go. Jak już wspo mnia no, sąd
nie kwe stio nu je pra wi dło wo ści tych opi nii. Za rów no bo wiem ba da nie po li gra -
ficz ne, jak i eks pe ry ment osmo lo gicz ny zo sta ły prze pro wa dzo ne przez oso -
by ma ją ce wy ma ga ną dla tych czyn no ści wie dzę i umie jęt no ści. Nie ma żad -
nych pod staw, aby przy pi sać bie głym tych dys cy plin wa dli wość opi nii bądź
kwe stio no wać ich bez stron ność.”39

� 6. Woj sko wy Sąd Gar ni zo no wy w War sza wie, sygn. akt Sg 15/98,
oskar żo ny por. M.O. o czy ny lu bież ne z nie let ni mi dziew czyn ka mi, ska za ny
na 1,5 roku po zba wie nia wol no ści, w za wie sze niu na 4 la ta, oraz ob ni że nie
stop nia ofi cer skie go,

„W to ku po stę po wa nia są do we go – na wnio sek stron – oskar żo ny pod -
dał się ba da niom po li gra ficz nym. W wy da nej opi nii bie gły stwier dził, że
oskar żo ny mo że mieć bez po śre dni i rze czy wi sty zwią zek z za rzu ta mi wy -
mie nio ny mi w ak cie oskar że nia. Po wyż szy stan fak tycz ny sąd usta lił czę -
ścio wo na pod sta wie wy ja śnień oskar żo ne go i czę ścio wo na pod sta wie ze -
znań bez po śre dnio prze słu chi wa nych na roz pra wie świad ków, a tak że ujaw -
nio nych do ku men tów z akt spra wy szcze góło wo opi sa nych w pro to kóle
z roz pra wy głów nej.”40

Oba wy prze ciw ni ków po li gra fu nie znaj du ją po twier dze nia w po da nych
przy kła dach. Jak wy ni ka z opi sa nych tu spraw kry mi nal nych, me to da ta
odgrywała po zy tyw ną ro lę nie tyl ko na eta pie po stę po wa nia przy go to waw -
cze go, ale rów nież w cza sie po stę po wa nia do wo do we go przed są dem. Na
uwa gę za słu gu je rów nież fakt, iż au tor wy ko ny wał ba da nia po li gra ficz ne na
wnio sek są du i pro ku ra tu ry już w czasie obowiązywania no we go k.p.k.
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38 Uza sa dnie nie do wy ro ku SR w Bia ³ym sto ku z 3 paŸ dzier ni ka 1997 r. Sygn. akt III-K 2080/97, dot. osk.
J.T.

39 Uza sa dnie nie do wy ro ku SR w D¹ bro wie Tar now skiej. Sygn. akt II-K 246/9 7, dot. osk. M.R.
40 Uza sa dnie nie do wy ro ku WSG w War sza wie z 31 mar ca 1998 r. Sygn. akt SG 15/98; dot. osk. por. M.O.
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Ryc 18. Test sty mu la cyj ny z cy frą b. sędzie go z Ko ni na Krzy szto fa F. w spra wie o za bój stwo 12-let -
nie go chłop ca. Wi docz ne na po li gra mie bar dzo duże zmia ny w RED oraz od de chu przy od po wie dzi

„nie” (w pierw szej części te stu) na skre ślo ną w spo sób skry ty przed eks per tem cy frę „7” oraz po -
twier dze nie te go śla du pa mię cio we go (w dru giej części) przy od po wie dzi „tak”, na py ta nie: Czy cy -

frą którą
skre śli łeś jest „7”?

Ryc. 18

Ryc. 19
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Ryc. 19, 19a. Test szczy to we go na pię cia z po szu ku jącym roz wią za niem, tzw. POT-B, Czy wiesz na
pew no, że Olek zo stał ukry ty w miej sco wo ści: Ko ni n, Ży chli n, Ja no wi ce, Tu li szków na te re nie obiek -
tu sa kral ne go, w in nym zna nym ci miej scu nie wy mie nio nym w teście? Na po li gra mie wi docz ne wy -
róż nia jące i po wta rza jące się zmia ny w RED oraz od de chu przy od po wie dziach „nie” na py ta nie nr 4
(Tu li szków) i nr 6 (in ne zna ne ci miej sce niewy mie nio ne w te ście). Chło piec zo stał zna le zio ny nie da -

Ryc. 19b

Ryc. 19a

Ryc. 19b. Czy to ty 22.01.1996 r. po godzinie 17 uprowadziłeś A.R. w znane ci miejsce?
Wyróżniające zmiany emocjonalne przy pytaniu krytycznym nr 6.



Sy tu a cja eks per ta w dzie dzi nie ba dań po li gra ficz nych wy stę pu ją ce go
w cha rak te rze bie głe go jest nie zwy kle trud na. Wy ni ka to przede wszystkim
z nie do sta tecz nej wie dzy na te mat isto ty tych ba da ń osób, które oce nia ją
war tość dia gno stycz ną te stów. Py ta nia sta wia ne przez stro ny są nie jed no -
krot nie nie zbyt pre cy zyj ne i trud no w skrócie wy ja śnić me cha nizm po wsta -
wa nia śla du pa mię cio we go czy nu ka ral ne go. Konieczne jest zatem opra co -
wa nie podręcz ni ka pt. „Ba da nia po li gra ficz ne – dla pra wni ków”, w którym za -
in te re so wa ny mógł by zna leźć pod sta wo we wia do mo ści na ten te mat. Być
mo że uspraw ni ło by to prze słu chi wa nie bie głe go z tej dzie dzi ny w są dzie.
Naj czę ściej jest on pytany w sądzie o wy kształ ce nie i kwa li fi ka cje za wo do we,
a także musi odpowiedzieć na następujące szczegółowe pytania:

– Czy urzą dze nie moż na oszu kać i czy jest ono no wo cze sne?
– Czy moż na in ge ro wać w za pis przez ma ni pu lo wa nie pi sa ka mi?
– Czy wie dza na by ta przez oskar żo ne go w cza sie prze słu chań mo że mieć

wpływ na wy nik ba da nia?
– Ja ka jest moż li wość odróż nie nia przez bie głe go spraw cy od niespraw cy?
– Czy za re je stro wa ne re ak cje mo gą być re zul ta tem bli skie go po kre wień -

stwa z ofia rą?
– Na ja kiej pod sta wie są opra co wy wa ne py ta nia te sto we i kto bie rze w tym

udział?
– Czy przed te sta mi oskar żo ny był ba da ny przez le ka rza i psy cho lo ga?
– Na ja kiej pod sta wie bie gły oce nia stan psy cho fi zjo lo gicz ny ba da ne go?
– Ja ki jest wpływ dłu go trwa łe go po by tu nie win ne go czło wie ka w are szcie

na wy nik te stów?
– Ja kie zna cze nie ma wpływ cza su mię dzy ba da niem a chwi lą po peł nie -

nia prze stęp stwa?
– Czy zna jo mość akt spra wy mo że mieć wpływ na wy nik ba da nia?
– Czy moż na ba dać oso by o ni skim po zio mie in te li gen cji, cier pią ce na za -

bu rze nia psy chicz ne i emo cjo nal ne?
– Czy za ży wa ne przez oskar żo ne go le kar stwa mo gą rzu to wać na wy ni ki ba -

dań?

Jak wy ni ka ze spo strze żeń autora, z chwi lą wpro wa dze nia art. 171 § 4
pkt 2 i § 6 k.p.k. w spo sób zna czą cy ogra ni czo no sto so wa nie te go do wo -
du w pro ce sie. Stało się to ze szko dą dla wyjaśnienia wie lu spraw kar nych.
Wy da je się, że tak ra dy kal ne sta no wi sko prze ciw ni ków po li gra fu jest po -
dyk to wa ne przede wszy st kim dba ło ścią o in te re sy podej rza ne go czy też
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Ryc. 21. Ar ty kuł pt. „Nie za bi li a sie dzie li”, opi su ją cy spra wę  czte rech osób podej rza nych o za -
bój stwo księ dza, spę dzi ły w are szcie pół ro ku. „An go ra” nr 8 z 24.02.2002 r. 41

41 J. Bieńkuński: Ekspertyza nr OKE-342/02 na wniosek Prokuratury Okręgowej w Kielcach sygn. akt V Ds 33/01/S.



oskar żo ne go, tj. oba wą przed na ru sze niem za sa dy pra wa do obro ny lub
swo bod nej wy po wie dzi. Jed nak na podstawie li te ra tu ry i wy po wie dzi nie -
których pro ce su a li stów moż na przy pu szczać, że nie chęć ta wy ni ka także
z nie zna jo mo ści ce lów tych ba dań i sto so wa nych pro ce dur. Gdy by do szło
do po ro zu mie nia i wy ja śnie nia spo rnych kwe stii, być mo że zmieniłby się
stosunek do tego do wo du w spra wach kar nych. Jak po ka zu je prak ty ka, ba -
da nia ta kie mo gą do brze słu żyć pod sta wo wym za sa dom pro ce su kar ne go
(swo bod nej oce nie do wo dów, dochodzeniu praw dy ma te rial nej i do mnie -
ma nia nie win no ści). Na le ży są dzić, że uchwa le nie przez Sejm no wej po -
praw ki do art. 199 k.p.k., tj. pro po no wa ne go za pi su: „§ 2 Sto so wa nie przez
bie głe go środ ków tech nicz nych ma ją cych na ce lu kon tro lę nie świa do mych
re ak cji orga ni zmu ba da nej oso by moż li we jest za jej zgo dą”42

– zmie ni po glą dy prze ciw ni ków po li gra fu.

Pro po no wa na no we li za cja  wy ra źnie wska zu je na moż li wość sto so wa -
nia przez bie głych po li gra fu na uży tek pro ce su. Bę dzie to na pewno z po -
żyt kiem dla ca łe go spo łe czeń stwa w do bie tak za trwa ża ją ce go wzro stu
prze stęp czo ści w Pol sce i spad ku wy kry wal no ści.

4.2. Próba re ka pi tu la cji
W tabeli 14 zestawiono dane z których wy ni ka, że prze pro wa dzo no

ogółem 1184 ba da nia po li gra ficz ne oraz zba da no 5416 osób. Naj więk szy mi
zle ce nio daw ca mi by ły jed no st ki WSW (ŻW) – 741 zleceń i mi li cji (po li cji) –
299. W mniej szym stop niu z ba dań ko rzy sta ły tak że in ne jed no st ki orga nów
ścigania oraz obrońcy. 

Nie po ko ją cy jest fakt, że wzrastającej od 10 lat liczby prze stęp stw w kra ju
oraz zmniej sze nia wy kry wal no ści ich sprawców nie czy ni się nic, by ba da nia
po li gra ficz ne na bra ły od po wie dniej ran gi i zajęły odpowiednie miej sce w na u -
ce kry mi na li sty ki i pra wa. Przy kła dy z ana li zo wa nych 30 lat do wo dzą, że są
one skutecznym śro dkiem iden ty fi ka cji kry mi na li stycz nej. Na su wa się zatem
py ta nie, dla cze go nie są powszechnie stosowane? Przy tym w Żan dar me rii
Woj sko wej po odej ściu na eme ry tu rę Jac ka Bień kuń skie go nie po zo stał ża den
eks pert w tej dziedzinie. Tak więc ba dań po li gra ficz nych na ta ką ska lę, ja k do -
tych czas, nie pro wa dzi się, po nie waż kie row nic two ŻW uzna ło, że nie ma po -
trze by, sko ro k.p.k. ich za bra nia. M. Ku lic ki prze pro wa dził szko le nie ope ra to -
rów po li gra fu w paź dzier ni ku 1997 r. w Wy ższej Szko le Po li cji w Szczyt nie,
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jed nak – jak sam stwierdził – nie da je to pod staw do pro wa dze nia badań
poligraficznych i wy stę po wa nia w ro li bie głe go z dzie dzi ny po li gra fu. Ukoń cze -
nie te go kur su sta no wi ło bowiem dopiero pierw szy krok na dro dze do uzy ska -
nia peł nych kwa li fi ka cji rze czo znaw cy. Kie dy zostaną uczynione kolejne kroki,
nie wia do mo. Jed nak pro za ży cia co dzien ne go zmu sza orga na ści ga nia do
ko rzy sta nia z po mo cy eks per tów z dziedziny ba dań po li gra ficz nych w ce lu wy -
kry cia gro źnych prze stęp ców. Przy kła dem do bre go współ dzia ła nia z po li cją
na tej ni wie by ły spra wy, o których mówi ła ca ła Pol ska.

Orga na po li cji w la tach 90. jak wy ni ka z da nych, ko rzy sta ły z ba dań po li -
gra ficz nych je dy nie 19 ra zy, jed nak cię żar ga tun ko wy tych spraw był bar dzo
du ży. Cho dzi ło bowiem przede wszystkim o za bój stwa. Do zna nych i opi sy -
wa nych w pra sie spraw moż na za li czyć:

1. Spra wę by łe go sę dzie go K.F. ska za ne go za za bój stwo 11-let nie go
A.R. dokonane w ce lu osią gnię cia ko rzy ści ma jąt ko wej w wy so ko ści
100 000zł.
� Okre śle nie ce lu ba dań

Po sta no wie nie z 29 stycznia 1996 r. pro ku ra to ra Pro ku ra tu ry Re jo no wej
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de le go wa ne go do Pro ku ra tu ry Wo je wódz kiej w Ko ni nie o po wo ła niu bie głe go
w ce lu prze pro wa dze nia ba dań po li gra ficz nych na oso bie podej rza ne go oraz
usta le nia związ ku emo cjo nal ne go z po zba wie niem wol no ści ma ło let nie go
A.R. 22 stycznia 1996 r. w Ko ni nie.
� Opi nia bie głe go

Bie gły w 12-stro ni co wym spra wo zda niu z ba dań po li gra ficz nych wy ko na -
nych 2 lutego 1996 r. w are szcie śled czym w Po zna niu przed sta wił opis
przeprowadzonych 10 te stów (py tań kon trol nych oraz szczy to we go na pię cia
z nie zna nym roz wią za niem). Py ta nia zawią za ne z za rzu ca ny mi podejrzane-
mu czy na mi by ły dla nie go zna czą cy mi bodź ca mi emo cjo gen ny mi po wo du -
ją cy mi sil ne, czy tel ne i po wta rza ją ce się zmia ny psy cho fi zjo lo gicz ne. Wnio -
sek: prze pro wa dzo ne ba da nia wy ka za ły, że K.F. mo że być spraw cą upro wa -
dze nia A.R. i orientować się, gdzie się on znaj du je. Na to miast na pod sta wie
te stów szczy to we go na pię cia z nie zna nym roz wią za niem i za re je stro wa nych
naj sil niej szych zmian przy po da nych hi po te tycz nych wa rian tach (z du żą re -
zer wą) moż na do mnie mywać, ze plan zażądania oku pu zro dził się u K.F.
przed 24 stycznia 1996 r., a od da nie ro dzi com chłop ca pie nię dzy by ło spo -
wo do wa ne stra chem przed od po wie dzial no ścią kar ną. Po za tym z te stów
wy ni ka ło, że A.R. mógł się od da lić z miej sca za mie szka nia sa mo cho dem
oso bo wym ze zna ną mu oso bą, która uży ła wo bec nie go pod stę pu i wy wio -
zła go po za re jon Ko ni na.
� Oce na prze bie gu ba dań przez podej rza ne go K.F. (przed za po zna niem

się z tre ścią wy da nej opi nii)

„Opi nia bie głe go od te stów wa rio gra ficz nych jest jed no znacz na, mo je
zaś ali bi na 22 stycznia w ogóle nie ist nie je – czyż moż na są dzić in a czej.
Oczy wi ście, że nie. I z tym się li czę. My ślę, że mo gę otrzy mać wy rok 15 lat
po zba wie nia wol no ści i nic te go nie zmie ni (no, mo że z wy jąt kiem ka ry 25 lat
po zba wie nia wol no ści). Chy ba, że zda rzy się cud i po ja wi się ży wy i zdro wy
chło piec. Ale ja w to nie wie rzę.”
� Frag ment wy ro ku i je go uza sa dnie nia Sądu Wo je wódz kiego w Ło dzi, IV

Wy dział Kar ny, sygn. Akt IV K-320/96

W czerw cu 1997 r. sąd ska zał K.F. na ka rę 25 lat po zba wie nia wol no -
ści i ka rę do dat ko wą 8 lat po zba wie nia praw pu blicz nych. Z uza sa dnie nia
wy ro ku wy ni ka, że oskar żo ny sam zgło sił wnio sek do wo do wy o ta kie ba -
da nie i nie kwe stio no wał je go wy ni ków. Pod czas prze słu cha nia 27 marca
1996 r. w Pro ku ra tu rze Wo je wódz kiej w Po zna niu oskar żo ny zde cy do wał
się wska zać miej sce ukry cia zwłok A.R. W no cy z 27/28.03. 1996 ro ku
oskar żo ny z to wa rzy szą cy mi mu oso ba mi udał się do Tu li szko wa. Mię dzy
znaj du ją cym się tam sa dem i la sem wska zał wy sch nię tą kil ku me tro wą stu -
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dnię. Na dnie stu dni przy kry te ga łę zia mi leżały zwło ki chłop ca udu szo ne -
go po trój ną pę tlą utwo rzo ną z prze wo du elek trycz ne go.
� Oce na pro ku ra to ra PW w Po zna niu z 12 kwietnia 1996 r.

„W za łą cze niu prze sy łam dwie pu bli ka cje pra so we dotyczące prze pro -
wa dzo nych przez Pa na ba dań po li gra ficz nych w spra wie V Ds.-17/96. Pu -
bli ka cje te wier nie odzwier cie dla ją wa gę prze pro wa dzo nych przez Pa na
ba dań i ich zna cze nie dla wy ja śnie nia nie których oko licz no ści do ko na nia
przez podej rza ne go zbro dni za bój stwa, jak i prze stęp stwa z art. 211 kk.
Ba da nia te, mi mo że mo gą sta no wić w po stę po wa niu kar nym wy łącz nie
do wód po moc ni czy, na le ży cie wy ko rzy sta ne przez orga na ści ga nia mo gą
w znacz nym stop niu przy czy nić się do wy ja śnie nia wie lu fak tów istot nych
dla pod ję cia wła ści wej de cy zji me ry to rycz nej przez pro ku ra to ra, ja ki i sąd
fe ru ją cy wy rok.”
� In for ma cje uzu peł nia ją ce

21 marca 1997 r. eks pert skła dał uzu peł nia ją cą opi nię ust ną przed Są -
dem Wo je wódz kim w Ło dzi w cha rak te rze bie głe go są do we go SW w War -
sza wie.

2. W spra wie podwój ne go za bój stwa stu den tek w wo je wódz twie go -
rzow skim w 1993 r.
� Opis zda rze nia

15 marca 1993 r. je den z ro dzi ców za wia do mił Ko mi sa riat Po li cji w Mię dzy -
cho dzie o za gi nię ciu cór ki H.W. oraz jej ko le żan ki I.G. – stu den tek pry wat nej
wy ższej szko ły w Po zna niu. Wy mie nio ne przy je cha ły 12 marca 1993 r. do m.
Zwie rzy niec w ce lu ja zdy kon nej w po bli skiej sta dni nie, a na noc leg za trzy ma -
ły się w do mu M.S., zna jo me go H.W. W ce lu ujaw nie nia miejsca ukrycia ciał
za gi nio nych dziew cząt zor ga ni zo wa no kil ka prze szu kań w wy zna czo nym ob -
sza rze Pu szczy Nad no tec kiej z udzia łem po li cji, woj ska i oko licz nych mie -
szkań ców. Uży to przy tym tech ni ki elek tro o po ro wej, apa ra tu ry ter mo wi zyj nej
za in sta lo wa nej na śmi głow cu oraz po li cyj nych płe two nur ków. Ko rzy sta no rów -
nież ze środ ków nie kon wen cjo nal nych. Wy nik wszy st kich tych czyn no ści był
ne ga tyw ny.

� Wnio sek na ba da nia po li gra ficz ne

– 27 września 1993 r. (6 mie się cy po zda rze niu) Pro ku ra tu ra Re jo no wa
w Go rzo wie Wiel ko pol skim wy da ła po sta no wie nie o po wo ła niu bie głe go
z dziedziny ba dań po li gra ficz nych. Do ba dań wy ty po wa no wów czas dwie
oso by, tj. M.S. oraz je go ko le gę P.A., który w kry tycz nym dniu prze by wał
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u nie go w do mu. Wnio sek ten wy ni kał z fak tu, że  mi mo ogrom ne go wy sił -
ku po li cji i za an ga żo wa nia znacz nych sił oraz po ten cja łu tech nicz ne go nie
zdo ła no od szu kać za gi nio nych dziew cząt oraz udo wo dnić M.S. związ ku
z tym prze stęp stwem. Trud no ści wy ni ka ły m.in. z przy ję tej przez M.S. po -
sta wy oraz je go oto cze nia wiej skie go (zmo wa mil cze nia), a tak że z je go
cech cha rak te ro pa to lo gicz nych i psy chicz nych. Za sto so wa nie tu me to dy
na u ko wej – psy cho fi zjo lo gicz nych ba dań po li gra ficz nych mia ło na ce lu:

a) usta le nie, czy w sy ste mie ner wo wym ba da ne go są (lub nie) za re je stro -
wa ne śla dy pa mię cio we świad czą ce o je go związ ku z za bój stwem
H.W i I.G.;

b) w przy pad ku stwier dze nia, że ba da ny mo że być wplą ta ny w to prze -
stęp stwo – prze pro wa dze nie spe cjal nych te stów zmie rza ją cych do usta -
le nia miej sca ukrycia zwłok oraz usta le nia na rzę dzia zbro dni.

Wy ko rzy sta no tu te sty py tań kon trol nych, tzw. zmo dy fi ko wa ny test Re i da,
test J.A.Mat te, okre śla ny skrótem SKG, oraz te sty szczy to we go na pię cia
z nie zna nym roz wią za niem, tzw. POT-B (zmie rza ją ce na pod sta wie hi po te -
tycz nych za ło żeń do usta le nia oko licz no ści i prze bie gu po peł nio nej zbro dni,
a tym sa mym do znalezienia in nych je szcze do wo dów »po szlak« niezbęd-
nych do wy ja śnie nia tej spra wy).

� Wy ni ki ba dań

Z ana li zy ma te ria łu ba daw cze go wy ni ka ło, że M.S. mo że mieć zwią zek
z za bój stwem obu dziew cząt. Na to miast zba da ny w tej spra wie P.A. zo stał
oce nio ny ja ko oso ba, która mo że mieć je dy nie zwią zek po śre dni, tzn. wie -
dzieć, kto dokonał za bój stwa i gdzie znaj du ją się zwło ki dziew cząt. Po nad to
z te stów POT-B wy ni ka ło, że udział w tym prze stęp stwie mo gą mieć je szcze
in ne oso by (młod szy brat ba da ne go i je go wu jek H.P.).

Zwło ki (ewen tu al ne szcząt ki) za mor do wa nych stu den tek mo gły znaj do -
wać się w je zio rze lub na po lu oj ca. Poza tym moż na by ło wnio sko wać, że
zwło ki by ły prze mie szcza ne na ple cach spraw cy i na ro we rze, a na rzę dzia -
mi uży ty mi do po peł nie nia tej zbro dni mo gły być: nóż, pięść i ka bel elek -
trycz ny. In for ma cje te zostały wy ko rzy sta ne przy pla no wa niu dal szych
czyn no ści ope ra cyj nych i śled czych przez funk cjo na riu szy KWP w Go rzo -
wie Wiel ko pol skim i w peł ni (w prze ci wień stwie do usta leń za po mo cą
środ ków nie kon wen cjo nal nych) po twier dzo ne.
� In for ma cje uzu peł nia ją ce

Dzi wi w tej spra wie fakt, że – mi mo wie lu prze sła nek, m.in. wy ni ków ba -
dań po li gra ficz nych wska zu ją cych na spraw cę, miej sce po peł nie nia zbro dni
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oraz ukry cia zwłok – Pro ku ra tu ra w Mię dzy cho dzie wy da ła po sta no wie nie
o umo rze niu śledz twa. Peł no moc nik ro dzi ców za gi nio nych stu den tek mec.
An na Bo guc ka-Skow roń ska 18 kwiet nia 1994 r. wnio sła do Pro ku ra tu ry Wo -
je wódz kiej w Go rzo wie Wiel ko pol skim za ża le nie w związ ku z umo rze niem
śledz twa. Po szcze góło wej ana li zie spra wy peł no moc nik wy ka za ła, że umo -
rze nie śledz twa by ło nie u za sa dnio ne, po nie waż za nie cha no wszech stron -
ne go wy ja śnie nia oko licz no ści spra wy. Jej zda niem po waż nym błę dem by ło
nie za sto so wa nie wo bec podej rza ne go are sztu, co by ło przed się wzię ciem
ko niecz nym ze wzglę du na wa gę spra wy i upraw do po dob nio ny za rzut
podwój ne go za bój stwa. Pro ku ra tu ra po mi nę ła rów nież wy ni ki ba dań po li gra -
ficz nych, które w oczy wi sty spo sób po twier dza ły su ge stie upraw do po dob -
nia ją ce wła ści wy prze bieg wy da rzeń i za bój stwa dziew cząt. Ba da nia te
wska zy wa ły rów nież na kie run ki dal szych po szu ki wań do wo do wych. A. Bo -
guc ka-Skow roń ska stwier dzi ła w swo im za ża le niu, że pro ku ra tu ra ani sło -
wem nie od nio sła się do ba dań po li gra ficz nych podej rza nych osób, cho ciaż
wy ni ki te stów po twier dza ły te zy wy ni ka ją ce z in nych do wo dów. W jed nym
z wnio sków uzna ła ona, że ist nie je po trze ba pod da nia ta kim ba da niom wuj -
ka, bra ta i mat ki M.S. Pod su mo wu jąc wy ni ki te stów stwier dzi ła, że „po twier -
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dze nie przez ba da nia tez (współ u dział J.S. i H.S.) i wy klu cze nie in nych su -
ge stii (brak re ak cji na współ u dział P.A.) wska zu je na war to ścio wość wska -
zań wy ni ka ją cych z ba dań. Je zio ro, po le oj ca, ro wer, ple cy spraw cy to za -
wę żo ny za kres po szu ki wań zwłok.”

Z chwi lą wzno wie nia po stę po wa nia kar ne go 16 marca 1994 r. pod da no
ba da niom wuj ka H.P. Je go re ak cje wska zy wa ły, że mo że wie dzieć, kto fak -
tycz nie jest spraw cą i gdzie mo gą być ukry te zwło ki. 13 maja 1994 r. J.S.
w cza sie prze słu cha nia po dał, że za bój cą jest je go brat M.S. Do dał tak że, że
zwło ki dziew cząt zo sta ły spa lo ne w ko min ku, a re sztki ich ciał wrzu co ne do
oczka wod ne go na te re nie go spo dar stwa i roz rzu co ne po po lach. 14 maja
1994 r. prze pro wa dzo no wi zję lo kal ną we wska za nym miej scu (oczku wod -
nym). W mu li stym dnie zna le zio no nad pa lo ne frag men ty ludz kiej ko ści: żu -
chwy, szczę ki i cza szki. Pod czas prze słu cha nia 25 maja 1994 r. M.S. przy -
znał się do za mor do wa nia obu stu den tek. Wziął tak że udział w wi zjach lo kal -
nych, wska zu jąc miej sca, gdzie roz rzu cił nad pa lo ne szcząt ki ich ko ści.
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wa Wiel ko pol skie go. „Su per Express” z 7.06.1994 r.



� Oce na są du

Spra wa ta by ła roz po zna wa na w okre sie od 23 maja 1995 do 12 stycz-
nia 1996 r. przez Sąd Wo je wódz ki w Go rzo wie Wiel ko pol skim (sygn. Akt II-
K-75/95), w której w stan oskar że nia po sta wio no czte ry oso by. Oskar żo nych
bra ci M.S. i J.S. uzna no win nych za bój stwa i ska za no pierw sze go na 25 lat
po zba wie nia wol no ści, dru gie go na ka rę 15 lat po zba wie nia wol no ści. Na to -
miast H.P. uzna no win nym po peł nie nia czy nów z art. 254 §1, 252 § 1 i 18
k.k. w związ ku z art. 247 § 1 i w związ ku z art. 25 § 2 k.k., ska zu jąc go na
1,5 roku po zba wie nia wol no ści, P.A. zaś z art. 254 § 1 k.k., ska zu jąc go na
1,5 roku po zba wie nia wol no ści. Wy mie nio nym ka ry te wa run ko wo za wie szo -
no na okres 3 lat.

Ana li za tej spra wy ws ka zu je, że bez uży cia po li gra fu ja ko środ ka iden ty -
fi ka cji kry mi na li stycz nej spra wa ta mo gła nig dy nie być roz wią za na. Wy ni ki
te stów nie tyl ko umoż li wi ły uzy ska nie war to ścio wych do wo dów ob cią ża ją -
cych podej rza ne go M.S., ale do star czy ły tak że do wo dów od cią ża ją cych, na
pod sta wie których moż na by ło wnio sko wać, że podej rza ni H.P i P.A. nie by -
li spraw ca mi tych za bójstw.

3. W spra wie S.C. ska za ne go za zgwał ce nie i za bój stwo 20-let niej
E.R.
� Okre śle nie ce lu ba da nia

Za stęp ca pro ku ra to ra Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Kut nie po sta no wił 8 lipca
1996 r. po wo łać bie głe go w ce lu prze pro wa dze nia ba dań po li gra ficz nych na
oso bie podej rza ne go S.C. oraz usta le nia, czy ist nie je zwią zek emo cjo nal ny
w spra wie za bój stwa i zgwał ce nia E.R. Je śli tak, to ja ki i z ja ki mi oko licz no -
ścia mi zda rze nia jest on zwią za ny.
� Opi nia bie głe go

Bie gły w 10-stro ni co wym spra wo zda niu z ba dań po li gra ficz nych
przeprowadzonych 13 lipca 1996 r. w Płoc ku przed sta wił opis wy ko na nych te -
stów. W czte rech próbach py ta nia zwią za ne z za rzu ca ny mi podejrzanemu
czy na mi by ły dla  nie go zna czą cy mi bodź ca mi emo cjo nal ny mi po wo du ją cy mi
istot ne zmia ny w re je stro wa nych re ak cjach fi zjo lo gicz nych. Wnio sek: prze pro -
wa dzo ne ba da nia na le ży okre ślić ja ko praw do po dob ną iden ty fi ka cję po zy tyw -
ną, co ozna cza, że S.C. mo że mieć bez po śre dni i rze czy wi sty zwią zek
z przedmio to wą spra wą i mo że je szcze mieć istot ne in for ma cje, o oko licz no -
ścia ch i prze bie gu po peł nio nej zbro dni, co sta ra się za ta ić przed orga na mi ści -
ga nia.
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� Frag ment ak tu oskar że nia

Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Kut nie (sygn. Akt S Ds. 1271/96) tak opisała cel
podjętych badań: „prze pro wa dzo no tak że ba da nie po li gra ficz ne wo bec
podej rza ne go S.C., aby usta lić, czy za re je stro wa ne są u nie go śla dy pa mię -
cio we i emo cjo nal ne zwią za ne z za bój stwem i zgwał ce niem E.R. oraz aby
po twier dzić usta lo ny stan fak tycz ny. W trak cie ba dań po dał on, że we wcze -
śniej szych wy ja śnie niach za ta ił wia do mość o ko szu li i ko szul ce z krót kim rę -
ka wem, które mia ła na so bie w dniu za bój stwa E.R. Ko szul ka ta mia ła na so -
bie pla my krwi po krzyw dzo nej i zo sta ła wy rzu co na, jak wy ja śnił S.C.. przez
nie go w le sie”.
� Ba da nia w oce nie Są du Wo je wódz kie go w Płoc ku (II-K 112/96 w lu tym

1996 r. ska za ny na 25 lat po zba wie nia wol no ści)

Uza sa dnie nie wy ro ku: „Ana lo gicz nie – ja ko w peł ni rze czo we, kom pe -
tent ne i mia ro daj ne po zo sta je oce nić obie – pi sem ną i ust ną z roz pra wy –
opi nię bie głe go. I w tym przy pad ku naj lep szym po twier dze niem rze tel no ści
wy ni ków prze pro wa dzo ne go ba da nia przez bie głe go w to ku po stę po wa nia
przy go to waw cze go sta ły się uzu peł nia ją ce wy ja śnie nia, ja kie zło żył po ba -
da niu oskar żo ny. Zwa żyw szy, że w tych wy ja śnie niach ujaw nił oskar żo ny,
cho ciaż by wcze śniej za ta jo ny fakt po rzu ce nia w cza sie od da la nia się z miej -
sca, gdzie do pu ścił się prze stęp stwa wzglę dem po krzyw dzo nej – po krwa -
wio ne go pod ko szul ka. Po nad to wy szły też na jaw no we oko licz no ści od no -
śnie czy nów prze stęp czych uprze dnio po peł nio nych przez oskar żo ne go. Za -
tem uznał Sąd za cał ko wi cie prze ko ny wa ją cy ten za sa dni czy, sfor mu ło wa ny
przez bie głe go w je go pi sem nej opi nii wnio sek, że »prze pro wa dzo ne ba da -
nie po li gra ficz ne na le ży okre ślić ja ko praw do po dob na iden ty fi ka cję po zy tyw -
ną, co ozna cza, że S.C. mo że mieć bez po śre dni i rze czy wi sty zwią zek
z przedmio to wą spra wą (k.311)«, który to wnio sek w opi nii ust nej przed sta -
wio nej na roz pra wie zo stał do dat ko wo skon kre ty zo wa ny w od nie sie niu do
sa me go już zgwał ce nia po krzyw dzo nej, że wy so kie jest też praw do po do -
bień stwo, że oskar żo ny i z tym czy nem ma zwią zek (k. 540).”
� In for ma cje uzu peł nia ją ce

Po cząt ko wo S.C. nie przy znał się do za rzu ca ne go mu czy nu. W to ku po -
stę po wa nia przy go to waw cze go usil nie do ma gał się prze pro wa dze nia ba da -
nia po li gra ficz ne go, nie bę dąc za in te re so wa ny wcze śniej ba da niem psy cho -
lo gicz nym. Do wnio sku te go przy chy lił się pro ku ra tor i po wo łał bie głe go.
W dniu po prze dza ją cym ba da nia podej rza ny z wła snej ini cja ty wy przy znał
się do po peł nie nia za bój stwa E.R. i zło żył szcze góło we wy ja śnie nia na ten
te mat. W tej sy tu a cji re a li za cja ba dań wy da wa ła się nie ce lo wa. Jed nak S.C.
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do ma gał się, by te sty prze pro wa dzo no. Po sta wa je go nie by ła w peł ni zro -
zu mia ła dla pro ku ra to ra. W cza sie prze słu cha nia po te stach przez pro wa -
dzą ce go śledz two podej rza ny nie o cze ki wa nie przy znał się do je szcze jed ne -
go za bój stwa (ja ko 15-la tek) pra cow ni ka za kła du prze my sło we go 63-let nie -
go J.W., z którym to czy nem orga na ści ga nia w żad nym cza sie go nie łą czy -
ły. W pi sem nym oświad cze niu, ja kie podej rza ny zło żył po przy zna niu się do
te go ostat nie go za bój stwa, na pi sał on m.in., że po do ko na niu te go czy nu za -
snął i drę czy ły go ja kieś dziw ne my śli.

5. PO WO ŁA NIE STO WA RZY SZE NIA PO LI GRA FE RÓW
POL SKICH

AAby za pew nić wy soki po ziom roz wo ju ba dań po li gra ficz nych w na -
szym kra ju, po wo ła no z ini cja ty wy Je rze go Ko niecz ne go, An drze ja

Za moj skie go i Jac ka Bień kuń skie go – Sto wa rzy sze nie Po li gra fe rów Pol -
skich (SPP), które 5 lip ca 1994 r. zo sta ło za re je stro wa ne przez Sąd Wo je -

wódz ki w War sza wie.

Skupia ono nie tyl -
ko oso by pro fe sjo nal -
nie wy ko nu ją ce ba da -
nia po li gra ficz ne, ale
rów nież zwo len ni ków
tej me to dy (pro ku ra to -
rów, pra cow ni ków na -
u ki, przed sta wi cie li
kry mi na li sty ki, po li cji
i woj ska). Sto wa rzy -
sze nie to przy ję ło do
re a li za cji następujące
ce le i za da nia:
– uła twia nie współ pra -
cy i wy mia nę do świad -
czeń mię dzy oso ba mi,
które pro wa dzą ba da -
nia po li gra ficz ne, wy -

ko nu ją ba da nia pod sta wo we i eks pe ry men tal ne w tej dzie dzi nie lub za da -
nia te w in ny spo sób sta no wią przedmiot ich dzia łal no ści na u ko wej, za wo -
do wej lub po pu la ry za tor skiej;
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– roz wi ja nie i wspie ra nie ba dań na u ko wych z za kre su ba dań po li gra ficz nych;
– do sko na le nie prak ty ki sto so wa nia tych ba dań w róż nych dzie dzi nach;
– o pra co wa nie i czu wa nie nad prze strze ga niem za sad prowadzenia ba dań

po li gra ficz nych oraz za sad ety ki za wo do wej;
– pro mo wa nie wła ści wych roz wią zań pra wnych przy sto so wa niu po li gra fu.

Za da nia te ma ją być re a li zo wa ne  przez:
– orga ni zowanie szko leń i kur sów dla przy szłych eks per tów,
– dzia łal ność po pu la ry za tor ską,
– orga ni zo wa nie kon fe ren cji i sym po zjów,
– podejmowanie dzia łal no ści wy daw ni czej,
– pro wa dze nie dzia łal no ści usłu go wej z za kre su ba dań po li gra ficz nych.

W celu realizowania zadań Stowarzyszenia zo sta ły już pod ję te pierw sze
roz mo wy z przed sta wi cie la mi po li gra fe rów z USA, którzy są za in te re so wa ni
kon tak ta mi na u ko wy mi z SPP. Pierw sze spo tka nie w War sza wie z czo ło wy mi
przed sta wi cie la mi American Polygraph Associacion (APA) odby ło się w czerw -
cu 1994 r. Prze wo dni czył mu prof. Frank Ho rvath. W li ście nade sła nym do sie -
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dzi by Sto wa rzy sze nia Po li gra -
fe rów Pol skich z 30 li sto pa da
1994 r. napi sał on: „Ocze ku -
jemy, że powiążemy for mal ną
i ko rzy st ną współ pra cę mię dzy
APA i człon ka mi SPP. Dla te go
wła śnie po sta no wi łem po ku sić
się o zor ga ni zo wa nie pierw szej
mię dzy na ro do wej kon fe ren cji
po li gra fe rów z udzia łem przed -
sta wi cie li USA oraz za in te re so -
wa nych po li gra fe rów z Pol ski
i in nych kra jów eu ro pej skich.”

Dru gie spo tka nie zorgani-
zowano w mar cu 1996 r.
Ucze st ni czył w nim przed sta -
wi ciel fir my pro du ku ją cej in -
stru men ty po li gra ficz ne „La fa -
y et te” oraz in struk tor ze szko -
ły po li gra fe rów – Christ L.
Fau sett, który za de kla ro wał
rów nież chęć wstąpienia do
SPP i udzie lania nie zbęd nej
po mo cy na u ko wej i dy dak tycz -
nej. Oso by te wy so ko oce ni ły
po ziom wie dzy i wy ni ki osią -
ga ne w prak tycz nym sto so wa -
niu tej me to dy w pro ce sie kar -
nym.

Głów ny na cisk pod czas roz mów z przed sta wi cie la mi APA kła dzio no na do -
bór od po wie dnich kan dy da tów na przy szłych eks per tów, którzy po win ni:

– być wol ni od uprze dzeń;
– wy ka zy wać szcze rą wolę zostania eks per tem,
– po świę cić się pra cy eks per ta w dzie dzi nie ba dań po li gra ficz nych i być za -

wsze uczci wi;
– cią gle pod no sić swo je kwalifikacje;
– pamiętać ciągle o obo wiąz kach wzglę dem ba da nych, aby uchronić ich

przed po peł nie niem błę dów;
– za wsze prze pro wa dzać ba da nia pro fe sjo nal nie i zgodnie z etyką zawodu
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oraz pamiętać by oso bi ste sym pa tie czy an ty pa tie nie mia ły wpły wu na re zul -
ta ty te stów;

– utrzy mać w ta je mni cy wszel kie in for ma cje prze ka za ne przez ba da ne go,
które nie są zwią za ne z do cho dze niem lub też nie ist nie je pra wny obo wią -
zek za wia do mie nia o nich orga nów ści ga nia;

– odmawiać testowania osoby, której fizyczny lub umysłowy stan bądź
zdrowie wskazują na to, że nie kwalifikuje się ona do badań.

Waż ne są rów nież pra wa ba da nej oso by, które bez wzglę dnie mu szą być
prze strze ga ne, tzn.:

– nie moż na ni ko go zmu sić do pod da nia się ba da niom na po li gra fie. Jest to
nie zgod ne z pra wem i sta no wi na ru sze nie pry wat no ści da ne go czło wie ka;

– oświad cze nie pi sem ne o zgo dzie na ba da nia jest do ku men tem pra -
wnym, sta no wiących naj waż niej szy ele ment, który musi być dopełniony
przed roz po czę ciem ba dań;

– nie wol no prze pro wa dzać te stu pod przy mu sem lub kie dy dana osoba za -
stała po stra szo na;

– pra wo do eg za mi no wa nia przez wy kwa li fi ko wa ne go eks per ta oraz do in -
for mowania o po wo dach prze pro wa dze nia te stów, a także do wy ja śnie -
nia spo so bu dzia ła nia przy rzą du (po li gra fu), do za po zna nia (przed roz -
po czę ciem ba dań) z py ta nia mi te sto wy mi, jak również pra wa do odmo -
wy pod da nia się ta kim te stom bez ujem nych skut ków ta kiej de cy zji. Te -
sto wa ny nie mo że być zmu sza ny do przedłu ża ją ce go się ba da nia, słow -
nie oczer nia ny lub psy chicznie i umysłowo nękany.

Za stosowaniem badań poligraficznych przemawiają następujące argumen-
ty:

– mo gą być wy ko rzy sta ne prak tycz nie w każ dym ro dza ju do cho dze nia;
– mo że być szyb ko usta lo ny zwią zek emo cjo nal ny ba da nej oso by

z przedmio to wą spra wą (za rzu ca nym czy nem), wy ma ga jed nak dal szej
we ry fi ka cji przez za sto so wa nie in nych środ ków pra cy ope ra cyj nej na
eta pie spraw dza nia we rsji śled czych;

– są bez bo le sne i nie wpły wają uje mnie na stan zdro wia i sa mo po czu cie;
– po ma gają w kon cen tro wa niu sił i środ ków na okre ślo nej oso bie w ce lu

po twier dze nia lub wy e li mi no wa nia jej związ ku z za rzu ca nym czy nem
prze stęp czym.Na uwagę zasługują także zakazane praktyki w tej
dziedzinie, a mianowicie:

– te sty nig dy nie po win ny być prze pro wa dza ne przez in ną oso bę niż wy kwa -
li fi ko wa nego eks per ta;

– nie mogą być traktowane ja ko sub sty tut ja kie go kol wiek do cho dze nia;
– nie wol no prze pro wa dzać te stu, do póki nie usta li się wy star cza ją cej licz by

fak tów, które po zwo lą na przy go to wa nie eks per to wi od po wie dnich py tań
i za sto so wa nie naj lep szych tech nik;
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– te stom mo że być pod da na tyl ko oso ba, która wy ra zi na to pi sem ną zgo dę;
– nie wol no prze pro wa dzać te stów, do póki ce lo wość ba dań i podej rzeń nie

zo sta nie wy ja śnio na osobie wytypowanej do ba dań po li gra ficz nych;
– nie wol no wy ko ny wać żad nych prób z uży ciem po li gra fu w ce lu psy chicz nej

i fi zycz nej oce ny ja kiej kol wiek oso by;
– eks pert nig dy nie po wi nien pod da wać te stom osó b cho rych umy sło wo lub

fi zycz nie, bez wzglę du na okoliczności;
– ba da nia ta kie po win ny zo stać prze pro wa dzo ne wy łącz nie po uzy ska niu po -

sta no wie nia o po wo ła niu bie głe go przez upraw nio ny organ pro ce so wy.

Pod czas kil ku let niej prak ty ki Ja cek Bień kuń ski nie ze tknął się z fak ta -
mi ja kich kol wiek za rzu tów czy skarg ze stro ny osób wy ra ża ją cych zgo dę
na ba da nia po li gra ficz ne. Na wet tych, którym wy ka za no, że za pis ich
zmian na po li gra mie mo że świad czyć, że ma ją za re je stro wa ne śla dy pa -
mię cio we i emo cjo nal ne zwią za ne z za rzu ca nym im czy nem. Dys po nu je
on oświad cze nia mi z ba da nych osób, które każ do ra zo wo wy po wia da ły się
na ten temat po za koń cze niu ba dań.
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Zakończenie

Odej ście do la mu sa hi sto rii sy ste mu to ta li ta re go w Pol sce wraz z je go dą -
że niem do kon tro lo wa nia wszy st kich sfer ży cia oby wa te li nie ja ko w „na tu ral -
ny” spo sób przy czy ni ło się do gwał tow ne go wzro stu prze stęp czo ści. Nie ste -
ty, naj bar dziej dy na micz nie roz wi ja się prze stęp czość o cha rak te rze agre -
syw nym. Spraw cy są co raz bar dziej bru tal ni, bez wzglę dni, okrut ni. Sku tecz -
ność pra cy wy kryw czej po zo sta wia nadal wie le do ży cze nia, a orga nom ści -
ga nia i wy mia ru spra wie dli wo ści czę sto za rzu ca się nie u dol ność i opie sza -
łość. Spo łe czeń stwo do ma ga się ra dy kal nej po pra wy, przy wróce nia po czu -
cia bez pie czeń stwa. Sy tu a cja ta ka po win na zmu szać przed sta wi cie li sze ro -
ko ro zu mia ne go wy mia ru spra wie dli wo ści do po szu ki wa nia szyb kich, sku -
tecz nych i eko no micz nych me tod wspie ra ją cych pra cę wy kryw czą. Tym cza -
sem nie zro zu mia łe jest cią głe nie do ce nia nie moż li wo ści, ja kie nie sie ze so -
bą eks per ty za z dzie dzi ny ba dań po li gra ficz nych. Ba da nia te od po cząt ku ich
sto so wa nia w pol skim pro ce sie kar nym bu dzi ły kon tro wer sje i go rą ce dys ku -
sje mię dzy zwo len ni ka mi i za go rza ły mi prze ciw ni ka mi. Praw dę po wie dziaw -
szy, wię cej w tych po le mi kach by ło emo cji niż rze tel nej wy mia ny in for ma cji.
Ra cjo nal niej do tych za ga dnień pod cho dzi li eks per ci woj sko wi. Jak wy ka za -
no, od po nad 30 lat z suk ce sem wy ko rzy stu je się ba da nia po li gra ficz ne
w woj sko wych orga nach ści ga nia. Ba da nia te ma ją za sto so wa nie przede
wszy st kim w pra cy wy kryw czej, w ty po wa niu spraw cy prze stęp stwa, a od po -
cząt ku lat 90. pro wa dzi się je tak że w ra mach eks per tyz wy ko ny wa nych na
zle ce nie służb re sor to wych oraz pro ku ra tur i są dów po wszech nych. Set ki
prze pro wa dzo nych ba dań i ich wpływ na to czą ce się po stę po wa nia to do ro -
bek god ny za pre zen to wa nia. Nie moż na tak że prze mil czeć wkła du eks per -
tów woj sko wych w roz wój me tod ba daw czych, ich udzia łu w dys ku sjach na -
u ko wych, a tak że „swo i stej” wal ki, ja ką to czy li o nada nie po li gra fii kry mi na li -
stycz nej na le ży tej ran gi do wo do wej. Opi sa ne w ni niej szej pu bli ka cji osią -
gnię cia, ale i wąt pli wo ści po ja wia ją ce się w wy ni kach eks per tyz mia ły na ce -
lu uka za nie, jak in te re su ją ce, in spi ru ją ce i przy dat ne mo gą być ba da nia po -
li gra ficz ne. Am bi cją au to ra by ło tak że zwróce nie uwa gi na ob szar za in te re -
so wań róż ny mi me to da mi wy ko rzy sty wa ny mi w pra cy wy kryw czej i po stę po -
wa niu do wo do wym pro wa dzo nym przez woj sko we orga na ści gania, na wy -

so ki po ziom ich pra cy oraz ra cjo na lizm i eko no mi kę po stę po wań.
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HI STO RIA PO LI GRA FU 
W NIE KTÓRYCH PAŃ STWACH ŚWIA TA

1. Ja po nia
W la tach 20. ja poń scy psy cho lo go wie za czę li in te re so wać się ak tyw no ścią

elek trycz ną skóry ja ko wska źni kiem (ozna ką) emo cji. Aka mat su, Uchi da i To ga -
wa za su ge ro wa li wy ko rzy sta nie te go zja wi ska w ce lu wy krycia oszu stwa. Pierw -
szy ra port o psy cho fi zjo lo gicz nym wy kry wa niu kłamstw opracował w 1937 r.
Aka mat su, wykorzystując zjawisko prze wod no ści elek trycz nej skóry. Ta ga wa
prze pro wa dził pierw szy prak tycz ny test tej tech no lo gii, kie dy badano szpie ga.
Psy cho gal wa no metr, zbu do wa ny przez fir mę Yo ko ka wa w 1947 r. zo stał za a -
dap to wa ny przez po li cję. Jed nak ze względu na trud no ści w je go użyt ko wa niu,
za stą pio no go po li gra fem ja poń skiej fir my YKK w 1955 r. Pra wo ja poń skie ze -
zwa la na kon tro lę śro do wisk kry mi no gen nych i umoż li wia po li cji ochro nę naj -
waż niej szych in for ma cji przed me dia mi. Umożliwia to ja poń skim psy cho lo gom
są do wym stosować te sty praw do mów no ści. W Ja po nii jest po nad stu prak ty ku -
ją cych psy cho fi zjo lo gów są do wych, a re zul ta ty ich ba dań są czę sto do pu szcza -
ne w są dzie ja ko do wód.

2. Li twa
Na Li twie sto sun ko wo nie daw no za czę to sto so wać po li graf. Jest to pierw -

sza daw na re pu bli ka ro syj ska (po Ro sji), która uczy ni ła krok w kie run ku wy ko -
rzy sta nia ba dań po li gra ficz nych. Dwa po li gra fy za ku pi ła w 1992 r., kie dy roz -
padł się ZSRR. Je den z od dzia łów De par ta men tu Spraw We wnę trz nych (VAD)
dys po nu je dwo ma prze szko lo ny mi eks per ta mi do pra cy na tych urzą dze niach.
Po li gra fy te są wy ko rzy sty wa ne przede wszy st kim do spraw dza nia lo jal no ści.
W 1996 r. po 4 la tach za ka zu ich użyt ko wa nia De par ta ment  Spraw We wnę trz -
nych pod jął de cy zję o za ku pie po li gra fów dla po li cji. Są one obe cne tak że w ar -
mii. Nadal jed nak wzbu dza ją kon tro wer sje i opo ry co do za sad no ści ich sto so -
wa nia

3. Re pu bli ka Po łu dnio wej Afry ki
Późne la ta 80. to czas pierw sze go za sto so wa nia po li gra fu przez służ by wy -

wia dow cze RPA. W li sto pa dzie 1997 r. Gert Stry dom zo stał pierw szym pre ze -
sem Sto wa rzy sze nia Po li gra ficz ne go RPA, wzo ro wa nym na Ame ry kań skim
Sto wa rzy sze niu Po li gra ficz nym (APA). Dy rek tor służb po łu dnio wo a fry kań skiej
po li cji Jo hann Cla as sens – jed no st ki są dow ni czej – wysunął wniosek, by utwo -
rzyć jed no st kę po li gra ficz ną, która dzia ła ła by na rzecz woj ska i po li cji. W lu tym
1998 r. 22 oso by ukoń czy ły szko le nie w APA, a w trzy mie sią ce później Cli fton
Co et zee (re pre zen tant fir my po li gra ficz nej La fa y et te) stwo rzył pierw szą szko łę
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ba dań po li gra ficz nych.
4. Izra el
W Izra e lu po raz pierw szy uży to po li grafu w 1954 r. Szko le nie w dziedzinie

ba dań w uczel ni Jo ha na Re i de w Chi ca go (Ili no is) roz po czę ły w 1959 r. dwie
oso by. By li to: Vic tor H. Co hen, śled czy izra el skich służ b spe cjal nych, oraz Ahi -
ro Ben Ishai, star szy eks pert ds. kry mi nal nych z Od dzia łu Iden ty fi ka cji Kry mi na -
li stycz nej po li cji pań stwo wej. Po ukoń cze niu kur su obaj pa no wie powróci li do
Izra e la i  pro wa dzi li szko le nie, każ dy w swo jej in sty tu cji. Pierw szy pry wat ny in sty -
tut po li gra ficz ny zo stał za ło żo ny przez Isha y ana Ho ro witza, daw ne go sze fa Od -
dzia łu Śled cze go w do wódz twie po li cji (1977). Sę dzio wie izra el scy bar dzo czę -
sto opie ra ją się na ba da niach po li gra ficz nych, np. zwol nie nie lub za trzy ma nie
podej rza ne go za le ży od wska zań po li gra fu.

5. Ma le zja
Kwa te ra głów na ma le zyj skiej agen cji an ty ko rup cyj nej, pro wa dzo na przez

Ah bar Bin Sa tar, sze fa szko le nia, by ła jed nym z pierw szych użyt kow ni ków po -
li gra fu w tym kraju. Sa tar przy czy nił się do za ku pu te go urzą dze nia a agen cja
an ty ko rup cyj na zorganizowała se mi na rium, w czasie którego przygotowano
ma gi stran tów są dów ma le zyj skich do pra cy z wy kry wa czem kłamstw. Ma le zyj -
ska Po li cja Królew ska by ła go to wa do stosowania po li gra fu w 1995 r., co zbie -
gło się z za ku pem skom pu te ry zo wa ne go sy ste mu po li gra ficz ne go. Po li graf
miał być wy ko rzy sty wa ny w de par ta men cie śled czym w ce lu roz wią zy wa nia
spe cy ficz nych spraw kry mi nal nych. W kwiet niu 1995 r. ofi cer śled czy zo stał wy -
sła ny do In sty tu tu Spraw Kry mi nal nych w Ma ry land (USA), aby kształcić się w
dziedzinie pra wni czej psy cho fi zjo lo gii.

6. Ro sja
W la tach 70. KGB utwo rzy ła wy spe cja li zo wa ny od dział do ba dań po li gra -

ficz nych kie ro wa ny przez Aza ro wa i No sko wa. Za słu gą te go od dzia łu by ło do -
ce nie nie sku tecz no ści i przy dat no ści po li gra fu, wy kształ ce nie gru py spe cja li -
stów w tej dzie dzi nie, a tak że za dba nie o do bry, no wy sprzęt do ba dań. W po -
ło wie lat 80. po ja wi ło się w ZSRR kil ka mo de li skom pu te ry zo wa nych po li gra -
fów. W 1992 r. Mi ni ster Spraw We wnę trz nych utwo rzył wła sny od dział po li gra -
ficz ny, którym od 1994 r. kie ru je Ze rin. Po li graf jest tu wy ko rzy sty wa ny przy
śledz twach kry mi nal nych. Ko lej ny od dział, tym ra zem utwo rzo ny przez po li cję
skar bo wą Fe de ra cji Ro syj skiej, po wstał w 1995 r. Kie ru je nim Ko ro vin. W Ro sji
nie ma żad nych pod staw pra wnych do ty czą cych uży wa nia po li gra fu. Re gu lu je
to za ga dnie nie je dy nie roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw We wnę trz nych, a re zul -
ta ty ba dań ge ne ral nie nie są uwzglę dnia ne przez ro syj skie są dy. Wy ją tek od tej
re gu ły sta no wi ły dwie spra wy roz pa try wa ne w Per mie w 1997 r. i w Mo skwie
w 1998 r., kie dy to ba da nia przy ję to w są dzie ja ko do wód. Na ryn ku pierw szy
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po li graf po ja wił się w 1995 r. kie dy po wsta ło Ro syj skie To wa rzy stwo Po li gra ficz -
ne. Kie ru je nim Va sil jev, a je go ak tyw ny mi człon ka mi są: Ale se jev, Ze rin, Ko ro -
vin, Fe do ren ko i Ho lod ny.

7. Ka na da
W stycz niu 1963 r. Ka na dyj ska Królew ska Po li cja Gór ska (RCMP) sko rzy -

sta ła z usług policyjnego po li gra fo lo ga z Ala ski, aby z po wo dze niem za koń -
czyć śledz two w sprawie o mor der stwo. Rok później w Cal ga ry za ku pio no
pierw szy po li graf. De tek tyw A. Ro berts w 1965 r. rozpoczął kształcenie w
uczel ni Bac kste ra, by stać się pierw szym ka na dyj skim po li gra fe rem i eks per -
tem w RCMP. W tym sa mym ro ku podob ny kurs w Cen trum Szko le nia Wy kry -
wa nia Kłamstw w No wym Yor ku ukoń czył sierż. Du ke z la bo ra to rium RCMP.
Je de na ście lat po tem po wsta ło Ka na dyj skie Sto wa rzy sze nie Po li gra fe rów
Po li cji, w li sto pa dzie 1978 r. zaś  sierż. Char les Kop pang za ło żył szko łę po li -
gra ficz ną w uczel ni ka na dyj skiej po li cji.

8. Ko rea Po łu dnio wa
Ko rea Południowa, która jest obe cnie głów nym użyt kow ni kiem po li gra fu

wykorzystywanego w psy cho fi zjo lo gii są dow ni czej, pierw szych eks per tów
szko li ła w Ar mii USA w la tach 50. W do cho dze niach są stosowane za rów no
testy py ta ń kon trol nych, jak i te sty szczytowego napięcia. Kpt. ko re ań skiej żan -
dar me rii woj sko wej Su ong-Han-Je w 1960 r. zdobył wy kształ ce nie po li gra ficz -
ne w szko le żan dar me rii ame ry kań skiej, je go na stęp ca kpt. Sun-Do Kwang
prze szedł szko le nie rok później. W 1979 r. zo sta ło prze szko lo nych 12 śled -
czych z biu ra pro ku ra to ra i ko re ań skiej po li cji. Obecnie w Ko rei dzia ła oko ło
123 po li gra fe rów, z których 70 to ak tyw ni człon kowie Ko re ań skie go To wa rzy -
stwa Po li gra ficz ne go. W Ko rei tyl ko orga na woj sko we i pra wni cze uży wa ją
w swo jej pra cy po li gra fu.

9. Pol ska
W Pol sce po raz pierw szy uży to po li gra fu w 1954 r. Dr Krzy ścin i prof. Wi -

dac ki utwo rzy li i pro wa dzi li pierw szą szko łę ba dań po li gra ficz nych prze zna -
czo ną do kształ ce nia eks per tów. Prze pro wa dzi li oni rów nież wie le eks pe ry -
men tów opar tych na za sto so wa niu po li gra fu, a ich wyniki opu bli ko wa li w wie -
lu tech nicz nych cza so pi smach. Dr Krzy ścin i prof. Wi dac ki za ło ży li Pol skie
Sto wa rzy sze nie Po li gra ficz ne. Dr Krzy ścin jest je go ho no ro wym pre ze sem,
prof. Wi dac ki pia stu je to sta no wi sko obe cnie, a prof. Ko niecz ny i pan Za moj -
ski są wi ce pre ze sa mi. Sto wa rzy sze nie li czy 23 człon ków.

10. Me ksyk
Po li gra fy w Me ksy ku sto su je się od 1988 r., głów nie w spra wach wy wia dow -

czych i bez pie czeń stwa na ro do we go. Śledz twa w spra wach kry mi nal nych,
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w których wy ko rzy stu je się po li graf, są rzad ko ścią. Ba da nia są wy ko ny wa ne po -
uf nie, przy zachowaniu pra wa  czło wie ka, a przy tym są roz pa try wa ne in dy wi du -
al nie. Choć nie ma od po wie dnich ustaw, po li graf jest sto so wa ny przez agen cje
bez pie czeń stwa. Coraz częściej jest też wykorzystywany w sektorze pry wat nym.

11. Niem cy
W po wo jen nych Niem czech Undo Undentch – pro fe sor psy cho lo gii na uni -

wer sy te cie w Ko lo nii był pre kur so rem i pro pa ga to rem przy ję cia fi zjo psy cho lo -
gicz ne go do wo du w pro ce sach są do wych. Ja ko ab sol went In sty tu tu Po li gra fu
w Los An ge les w 1977 r., Undentch  przez swo je ar ty ku ły i pro gra my te le wi zyj -
ne zwrócił uwa gę opi nii pu blicz nej na są do wą fi zjo psy cho lo gię. W re zul ta cie
wie lu oby wa te li nie miec kich sta ra ło się udo wo dnić swo ją nie win ność, wy ko rzy -
stu jąc do te go ce lu ba da nia po li gra ficz ne. W 1997 r. Undentch za ło żył Eu ro pej -
skie Sto wa rzy sze nie Są do wych Fi zjo psy cho lo gów. Ba da nia po li gra ficz ne –
„wy nik praw dy” – zo sta ły po raz pierw szy wykorzystane ja ko do wód w spra -
wach kry mi nal nych w 1953 r. Rok później Sąd Naj wyż szy Nie miec stwier dził,
że nie moż na do pu ścić ba da nia ja ko do wo du w spra wie. W 1981 r. Sąd Kon -
sty tu cyj ny odrzu cił ze zna nia eks per ta w dziedzinie ba dań po li gra ficz nych,
którym został pod da ny oskar żo ny. Od 1994 r. są dy ro dzin ne i wy ższe uzna ją
wy ni ki ba dań po li gra ficznych ja ko do wód w spra wach mal tre to wa nia dzie ci lub
prze stępstw na tle se ksu al nym. 15 paź dzier ni ka 1997 r. od dział Są du Kon sty -
tu cyj ne go ogło sił, że bra nie pod uwa gę ba dań po li gra ficz nych jest nie do przy -
ję cia, gdyż kłóci się z nie miec kim pra wem kon sty tu cyj nym.

12. Sło we nia
Sło we nia jest ma łym eu ro pej skim pań stwem li czą cym za le dwie dwa mi lio ny

mie szkań ców. Sta ła się pań stwem nie pod le głym 25 czerw ca 1991 r. po roz pa -
dzie by łej Ju go sła wii. Tam też wła śnie w 1961 r. Mi ni ster stwo Spraw We wnę -
trz nych użyło po raz pierw szy po li grafu. W Sło we nii sto so wa nie po li gra fu
w spra wach we wnę trz nych przez po li cję jest do pu szczal ne, ale re zul ta ty ba dań
nie mo gą sta no wić do wo du w są dzie. Każ de go ro ku prze pro wa dza się prze -
cięt nie 1000 ba dań po li gra ficz nych po uzy ska niu uprze dniej zgo dy ba da nej
oso by.

13. Fi li pi ny
W 1945 r. na Fi li pi nach po raz pierw szy za pre zen to wa no po li graf w la bo -

ra to rium kry mi na li stycz nym żan dar me rii woj sko wej. La bo ra to rium to wy sła ło
kil ku lu dzi, w tym Ja se Na var ro i Con ra do Dum lao, na szko le nie do USA.
W 1950 r. Na ro do we Biu ro Śled cze (NBI) wy ty po wa ło Au gu sty na Pa tri cio do
szko le nia w In sty tu cie Ke e le ra. Po po wro cie Pa tri cio zo stał sze fem Od dzia łu
Po li gra ficz ne go NBI, a na szko le nie wy je chał pra wnik Ma nu el Ro u ra. W USA
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zdo by wa li tak że wie dzę An ders, Er ne sto Lu ce ma, Tes si Lo gan i Ar te mio I.
Pa nh ga ni ban Jr. Na Fi li pi nach re zul ta ty ba da nia po li gra ficz ne go nie są pra -
wnie do pu szczo ne, acz kol wiek więk szość in sty tu cji sa do wych wy ko rzy stu je
je ja ko po moc w śledz twach kry mi nal nych. Pry wat ne biu ra tak że ofe ru ją swo -
im klien tom ba da nia po li gra ficz ne. Uczel nie i uni wer sy te ty kształ cą ce w dzie -
dzi nie kry mi no lo gii rów nież wykorzystująpo li gra fy w swo ich la bo ra to riach.

14 USA
Pierw sze prace do ty czą ce za sto so wa nia fi zjo lo gicz nych i psy cho lo gicz nych

me tod w kry mi na li sty ce po ja wi ły się na prze ło mie XIX i XX w. Mia ły one głów nie
cha rak ter te o re tycz ny. 

Ba da nia po li gra ficz ne w ska li prak tycz nej w co dzien nej pra cy po li cji zo sta ły
po raz pierw szy za sto so wa ne w Ka li for nii w ro ku 1921. Po li graf do prak ty ki po -
li cyj nej został wpro wa dzo ny z ini cja ty wy na u kow ców amerykańskich uni wer sy -
te tów. Dą ży li oni do uspraw nie nia wal ki z prze stęp czo ścią oraz wy e li mi no wa nia
z pra cy po li cji bru tal nych me tod prze słu cha nia. De le go wa li do pra cy w poli cji
dwóch stu den tów: J.A.Lar so na, przy szłe go le ka rza, i L.Ke e le ra, psy cho lo ga. Od
po cząt ku więc kry mi na li stycz ne wy ko rzy sta nie poli gra fu miało na u ko we pod -
stawy. W USA ba da nia ta kie nie były prowadzone pod au spi cja mi orga nów po -
li cyj nych.

W ro ku 1929 wła dze Chi ca go za nie po ko jo ne wal ka mi grup gang ster skich
zwróci ły się do tam tej szych uczel ni o po moc w wal ce ze zor ga ni zo wa ną prze -
stęp czo ścią. W od po wie dzi na ten apel Wy dział Pra wa Pół noc no-Za cho dnie go
Uni wer sy te tu po wo łał w swo ich ra mach zna ny w hi sto rii kry mi na li sty ki In sty tut
ds. Na u ko we go Wy krywa nia Prze stęp czo ści. W pla ców ce tej zor ga ni zo wa no
ze spół zaj mu ją cy się ba da nia mi po li gra ficz ny mi. Jed nak sze fo wie chi ca gowskiej
po li cji nie zgo dzi li się na ba da nia, mi mo że na u kow cy pro pono wa li im bez płat -
ne te sty w ra mach pro mo cji. Ba da nia mi by li za in te re so wa ni sze re go wi funk cjo -
na riu sze po li cji, na po ty ka ją cy na licz ne trud no ści w wy kry wa niu prze stęp ców
i udo wa dnia niu im wi ny. W la tach 1920-1999 w USA wi docz ny jest ciągły po stęp
prze ja wia ją cy się w kon stru o wa niu co raz do sko nal szej apa ra tu ry i two rze niu no -
wych pro ce dur ba daw czych oraz spo so bów oce ny wy ni ków te stów. Sy ste ma -
tycz nie sta re po glą dy są re wi do wa ne lub odrzu ca ne, a w ich miejsce wpro wa -
dza ne no we kon cep cje wy ni ka ją ce ze współ cze snych osią gnięć wie lu dzie dzin
na u ki. Istot ny po stęp w roz wo ju ba dań po li gra ficz nych od no to wa no w la tach 60.
XX stu le cia. W la tach 1970-1990 pra ce na u ko we poświęcone róż ny m aspek -
taom wy ko rzy sta nia po li gra fu by ły pro wa dzo ne w 46 ame ry kań skich uni wer sy -
te tach. Rok 1990 był przełomowy w hi sto rii po ligra fu, po nie waż przed sta wi cie le
De par ta men tu Obro ny USA za po wie dzie li utwo rze nie no wej aka de mic kiej dys -
cy pli ny – psy cho fi zjo lo gii są do wej, zajmującej się te o rią i prak ty ką za sto so wa -
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nia po li gra fu na uży tek pra wa. Psy cho fi zjo lo gia są do wa ja ko na u ka jest spo -
krew nio na z dzia łem psy cho lo gii sto so wa nej, po nie waż ce chu je ją na sta wie nie
apli ka cyj ne wy ni ka ją ce z po trze by udzie le nia od po wie dzi na py ta nia sta wia ne
przez orga na ści ga nia kar ne go i wy mia ru spra wie dli wo ści.43

Tak więc USA jest kra jem, gdzie po li graf sto suje się najdłu żej i naj pow szech -
niej. Ujed no li co no w tym kraju sy stem na u cza nia opera to rów. Kształ ce niem zaj -
mu ją się szko ły au to ry zo wa ne przez Ame ri can Po ly graph As so cia ton. Jest to je -
dy ny kraj, w którym do pu szczal ność ba dań po li gra ficz nych jest ure gu lo wa na
usta wą z ro ku 1988. Przed jej wpro wa dze niem pro ble ma ty ka ta by ła w róż nych
sta nach róż nie in ter pre to wa na. Obe cnie usta wa do pu szcza ba da nia we wszy st -
kich spra wach pra cow ni czych, je że li pra co daw ca po niósł stra tę go spo dar czą –
„eco no mic loss”. W USA wy ko nu je się rocz nie kil ka set ty się cy ba dań po li gra ficz -
nych, z cze go więk szość do ty czy se lek cji kan dy da tów do pra cy oraz okre so -
wych kon tro li uczci wo ści pra cow ni ków. Jak wy ni ka z ra por tów, 80% ba dań prze -
pro wa dza się dla po trzeb pry wat nej przed się bior czo ści. Są one wy ko rzy sty wa -
ne rów nież w pra cach śled czych po li cji. Ba da nia poligraficzne prowadzą za rów -
no agen cje rzą do we (FBI, CIA, De par ta ment Obro ny), jak i spe cja li stycz ne fir -
my pry wat ne.

Sta no wi sko są dów w USA w przedmio cie do wo do we go wy ko rzy sta nia wy ni -
ków ba dań po li gra ficz nych jest zróż ni co wa ne ze wzglę du na pra wo daw stwo
sta no we. Naj czę ściej wy ni ki te są uzna wa ne za do wód po speł nie niu pew nych
wa run ków, ta kich jak: zgod ność wy ni ku z in ny mi do wo da mi, zgo da stron na ba -
da nie, wy so kie kwa li fi ka cje eks per ta. Co raz czę ściej uzna je się, że ba da nia po -
li gra ficz ne speł nia ją wa ru nek „do wo du na u ko we go”, tj. są „do sta tecz nie pew ne”.

Ma te riał opra co wa no na pod sta wie 
La fa y et te In stru ment, In ter na tio nal Po ly graph Ca len dar 1999
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Załącznik 2

Przy kład wy ja śnio nej spra wy do ty czą cej wy mu szenia okup u oraz pod pa -
le nia za bu do wań księ dza Cz. Biel ca w Ka zi mie rzu Dol nym w no cy z 13 na
14 maja 1993 r., w której po li gra fer z du żym do świad cze niem odmówił wy -
ko na nia ba dań po li gra ficz nych ze względu na du ży upływ cza su od chwi li
zda rze nia (6 mie się cy).

Wykonania tych ba dań pod jął się eks pert woj sko wy 15 listopada 1993 r.
na wniosek pro ku ra to ra Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Pu ła wach. Podej rza ny
w czasie te stów przy znał się do za rzu ca nych mu czy nów. Wy ro kiem Są du
Wo je wódz kie go w Lu bli nie zo stał ska za ny 29 kwietnia 1994 r. na ka rę 8 lat
po zba wie nia wol no ści (sygn. akt IVC-K 394/93).
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Oświadczenie podejrzanego D. Grzyba o poddaniu się badaniom poligraficznym

Oświadczenie podejrzanego D. Grzyba złożone w czasie testów, potwierdzone
podczas przesłuchania przez prokuratora

Fragment przesłuchania podejrzanego G.D. 15 listopada 1993 r. po badaniu
poligraficznym (sygn. akt 2 Ds-949/93/S)
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Załącznik 3

Artykuły prasowe oceniające przydatność badań poligraficznych
w konkretnych sprawach karnych

„Ga ze ta Ro bot ni -
cza”z dnia 7.02.1995 r.
artykuł pt. „Ko bie ca wy -

trzy ma łość”, „¯y cie”



128

„¯y cie” 29.01 1999 r. artykuły
pt. „Śledz two po za podej rza -
nym, „Do wód z wa rio gra fu”,
„Po li graf praw dę ci po wie”
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Od Koła Naukowego Prawa Karnego Studentów
Uniwersytetu Warszawskiego „Temida"

Od Wydziału ¯andarmerii
Wojskowej w Elblągu

Załącznik 4

Podziękowania instytucji wojskowych i cywilnych za
propagowanie jednej z metod pracy wykrywczej, jaką jest

badanie poligraficzne



130

Od Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Spotkanie ze studentami
Wydziału Prawa 
i Administracji 
w Warszawie 
15.12.1999 r.
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Od Europejskiej Wyższej
Szkoły Prawa i Administracji –
Komisji Młodych Zrzeszenia

Prawników Polskich

Spotkanie ze studentami
Europejskiej Wyższej

Szkoły Prawa i
Administracji 

w Warszawie, 8.12.1999 r
.
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Pokaz urządzenia firmy Lafayette, model 761-98-GA 
oraz zapisy zmian psychofizjologicznych na poligramie 

dla delegacji żandarmerii francuskiej w jednej z prowadzonych spraw 
dotyczących kradzieży broni

Załącznik 5

Propagowanie osiągnięć w dziedzinie psychofizjolog-
icznych badań poligraficznych podczas oficjalnych
wizyt różnych wojskowych delegacji zagranicznych

przybywających z wizytą 
do Komendy Głównej ¯andarmerii Wojskowej w

Warszawie
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Na fotografiach widoczne miejsce ukrycia broni 
oraz sposób jej zabezpieczenia przez sprawcę

Uzyskane wyniki – wskazanie sprawcy w ciągu 24 godzin od
zdarzenia oraz odzyskanie skradzionej broni dzięki skoor-

dynowanej pracy grupy dochodzeniowo-śledczej, operacyjnej i
eksperta z dziedziny badań poligraficznych
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Załącznik 6

Pierwsze Walne Zebranie 
członków-założycieli SPP 8.08.1994 r.

Zaproszenie imienne



STOWARZYSZENIE POLIGRAFERÓW POLSKICH
STATUT

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę "STOWARZYSZENIE POLIGRAFERÓW POLSKICH" i w
dalszej części Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

§ 2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 5
Stowarzyszenie ma prawo do używania oznak i pieczęci zgodnie z odpowiednimi
przepisami.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA

§ 6
Celem Stowarzyszenia jest:
1) ułatwienie współpracy i wymiany doświadczeń osób, które wykonują badania
poligraficzne, prowadzą badania podstawowe i eksperymentalne z tego zakresu lub
zadania te w inny sposób stanowią przedmiot ich działalności naukowej, zawodowej
lub popularyzatorskiej;
2) rozwijanie i wspieranie badań naukowych z zakresu badań poligraficznych; 3)
doskonalenie praktyki stosowania tych badań w różnych dziedzinach;
4) wypracowanie i czuwanie nad przestrzeganiem zasad sztuki w zakresie badań
poligraficznych oraz zasad etyki zawodowej;
5) promowanie właściwych rozwiązań prawnych przy stosowaniu poligrafa.

§ 7
Cele określone w § 6. Stowarzyszenie realizować będzie poprzez: 
1) organizację szkoleń i kursów dla ekspertów;
2) działalność popularyzatorską;
3) organizowanie konferencji i sympozjów; 4) prowadzenie działalności wydawniczej;
5) prowadzenie działalności usługowej z zakresu badań poligraficznych.
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ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
- zwyczajnych
- wspierających 
- honorowych

§ 9
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy obywatel polski, który:
- ukończył 16. rok życia, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw
publicznych; - potrafi wykazać się działalnością naukową bądź praktyczną albo popu-
laryzatorską dotyczącą badań poligraficznych, a nie sprzeniewierzył się zasadom sztu-
ki bądź etyki zawodowej i uzyskał rekomendację dwóch członków założycieli;
- akceptuje Statut Stowarzyszenia oraz podporządkowuje się opartym na Statucie
poleceniom jego statutowych władz.
Członków przyjmuje Zarząd.
2. Członkami wspierającymi mogą zostać na mocy Uchwały Zarządu Stowarzyszenia
krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posi-
adające osobowości prawnej, akceptujące cele Stowarzyszenia i gotowe do świad-
czeń na jego rzecz i wspierania jego działalności.

§ 10
Członkowie opłacają składki członkowskie, a przy wstąpieniu do Stowarzyszenia wpła-
cają jednorazowe wpisowe.
Wysokość składki członkowskiej oraz wpisowego określa Walne Zebranie.

§ 11
1. Członek zwyczajny ma prawo uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, 
w szczególności posiada czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Zarządu i
Komisji Rewizyjnej oraz prawo zgłaszania uwag i wniosków dotyczących działalności
Stowarzyszenia
2. Członek honorowy i członek wspierający ma prawo uczestnictwa w Walnych
Zebraniach 
z głosem doradczym, prawo zgłaszania uwag i wniosków dotyczących działalności
Stowarzyszenia.

§ 12
1. Obowiązkiem członka Stowarzyszenia jest przestrzeganie postanowień Statutu i

uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są ponadto do czynnego udziału w pracach
Stowarzyszenia i regularnego opłacania składek członkowskich
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§ 13
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,
b) skreślenie na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia z jednego
z następujących powodów:
- systematycznego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres 12
miesięcy;
- nieusprawiedliwionego zalegania z płaceniem składek członkowskich lub
zadeklarowanych wkładów materialnych przez 'okres 12 miesięcy po,uprzednim
pisemnym upomnieniu;
c) wykluczenia na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia z jed-
nego z następujących powodów:
- nieprzestrzeganie postanowień Statutu lub regulaminów Stowarzyszenia; 
- działanie na szkodę Stowarzyszenia;
d) od uchwały Zarządu o skreśleniu, lub wykluczeniu członkowi przysługuje odwołanie w
terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania na piśmie odpisu uchwały w tym przed-
miocie.

§ 14
Walne Zebranie na wniosek Zarządu może nadać członkostwo honorowe osobom
szczególnie zasłużonym w dziedzinie badań poligraficznych.
Członkiem honorowym może zostać zarówno obywatel polski jak i obcy.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie, 
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 16
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania. 
2. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie.
3. Odwołanie w czasie kadencji członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej przez Walne
Zebranie może nastąpić w wyniku ujemnej oceny ich pracy w tych władzach
Stowarzyszenia.

§ 17
1. Zarząd i Komisja Rewizyjna uprawnieni są do dokooptowania nowych członków w
miejsce tych, którzy złożyli rezygnację w trakcie trwania kadencji.
2. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z
wyboru.
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WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA
§ 18

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i jest zwoływane przez
Zarząd Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w terminie nie
późniejszym niż jeden miesiąc przed upływem kadencji ustępującego Zarządu.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd na podstawie własnej uchwały,
wniosku Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia
w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę członków przy-
byłych na obrady.

§ 19
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) Uchwalanie generalnych kierunków działalności Stowarzyszenia.
2) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz
Stowarzyszenia. 
3) Wybór, odwołanie i udzielenie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej i Zarządu.
4) Wybór przewodniczącego Zarządu.
5) Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego. 
6) Uchwalanie wysokości wpisu i składki członkowskiej.
7) Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Stowarzyszenia. 
8) Zatwierdzanie regulaminów działania Komisji Rewizyjnej i Zarządu. 

§ 20
O terminie, miejscu i porządku Obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków
co najmniej 14 dni przed terminem tego Zebrania.

§ 21
1) Zarząd składa się z pięciu do siedmiu osób wybieranych i odwoływanych przez
Walne Zebranie -z wyjątkiem przypadku określonego w § 17.
2) Walne Zebranie wybiera także przewodniczącego Zarządu.
3) Zarząd wybiera ze swego grona zastępców przewodniczącego, w liczbie
nieprzekraczającej dwóch osób.

§ 22
Do kompetencji Zarządu należy:
1) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działania w jego imieniu. 
2) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania i Komisji Rewizyjnej
3) Występowanie w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia. 
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4) Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
5) Uchwalanie planów działania i finansowych Stowarzyszenia.
6) Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania do Stowarzyszenia członków
zwyczajnych wspierających.
7) Podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia lub wykreślenia z listy członków
Stowarzyszenia. 
8) Stosowanie kar i nagród wobec członków Stowarzyszenia.

§ 23
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
50% członków - w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

§ 24
Szczegółowy zakres działania Zarządu może określić regulamin, który wymaga
zatwierdzenia przez Walne Zebranie.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 25

1) Komisja Rewizyjna składa się z od trzech do pięciu członków wybieranych i odwoły-
wanych przez Walne Zebranie - z wyjątkiem przypadku określonego w § 17.
2) Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego zastępców i
członków.
3) Co najmniej raz w roku kalendarzowym Komisja obowiązana jest przeprowadzić
kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem
gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
4) Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedstawia Zarządowi.
5) Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności co najm-
niej 50% członków.
6) Komisja Rewizyjna upoważniona jest wystąpić do Zarządu z wnioskami wynikający-
mi z ustaleń kontroli oraz żądać wyjaśnień i usunięcia stwierdzonych nieprawidłowoś-
ci, a w razie potrzeby zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
7) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, jego zastępca lub inny upoważniony członek
Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
8) Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu sprawozdanie oraz wniosek o
udzielenie absolutorium Zarządowi.
9) Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej może określić regulamin, który
wymaga zatwierdzenia przez Walne Zebranie.

Rozdział V
KOMISJE, ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

§ 26
Zarząd w razie potrzeby może powołać komisje specjalistyczne, w szczególności
komisję kontroli zawodowej i komisję d/s szkolenia.
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Rozdział VI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 27
Stowarzyszenie może, w zakresie objętym celami i zadaniami statutowymi, prowadzić
działalność gospodarczą.

§ 28
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział VII
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 29
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 30
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 
a) składki
b) dotacje i subwencje w różnych formach materialnych
c) wpływy i dochody z własnej działalności statutowej Stowarzyszenia 
d) zapisy i darowizny
e) spadki
f) ofiarność publiczna 
g) inne.

§ 31
Zarząd może tworzyć fundusze celowe wyodrębniając w tym celu posiadane w swojej
dyspozycji składniki majątkowe Stowarzyszenia.

§ 32
1. Majątek Stowarzyszenia stanowi jego własność i winien być chroniony zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2. Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd.

§ 33
Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania w jego imieniu zobowiązań
majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu.
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Załącznik 7
Ustanowienie biegłym sądowym Sądu Wojewódzkiego 

w Warszawie 23.01.1997 r.


