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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 przeglądu metod tworzenia testów, rozważano przy tym kwestię dopuszczalności
stosowania tego rodzaju badań, czy też skupiano się na ich wartości diagnostycznej. Jedynie nieliczni autorzy przedstawiali wyniki własnych badań oraz
omawiali praktyczne zastosowanie ekspertyzy poligraficznej w pracy
związanej z wykrywaniem sprawców przestępstw i w postępowaniu dowodowym1. 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 kryminalistyki, bądź działali jako biegli sądowi. Mówiąc o poligrafie, zupełnie pomijano istotny wkład ekspertów z Żandarmerii Wojskowej w rozwój tych badań.

Ekspertyza poligraficzna od początku jej stosowania wywołuje kontrowersje. Często podważa się wartość diagnostyczną tych badań, tym samym
ich przydatność w wykrywaniu przestępstw oraz w postępowaniu dowodowym. Od kilku lat trwają dyskusje nad charakterem prawnym badań poligraficznych, 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 nieznajomości praktycznej strony jego stosowania.

Opracowanie to ma na celu przybliżenie problematyki badań poligraficznych, a zwłaszcza zapoznanie Czytelników – przede wszystkim prawników –
praktyków, studentów prawa oraz funkcjonariuszy organów dochodzeniowośledczych – 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 wojskowych napotykały na szczególne bariery. Wiązały się one przede wszystkim
z problemami w docieraniu do fachowej literatury publikowanej na zachodzie, a także z brakiem krajowych doświadczeń w tej dziedzinie, a tym samym 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 przełomie lat 60. i 70. ubiegłego stulecia informacje dotyczące możliwości stosowania 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 podjęli 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”. Możliwości jej stosowania w tym środowisku były bowiem nieporównywalnie
większe niż w wojsku. Udało się zorganizować sympozja naukowe poświecone badaniom poligraficznym (w Toruniu i Gródku koło Krakowa), a także
założyć Stowarzyszenie Poligraferów Polskich. Nawiązano również kontakty z ekspertami amerykańskimi. Efektami polskich badań nad zastosowaniem poligrafu oraz problemami wynikającymi z nieprecyzyjnych przepisów
prawnych dotyczących dopuszczalności tych ekspertyz zainteresowano polskich parlamentarzystów i przedstawicieli władzy wykonawczej. Na początku lat 90. większą uwagę na badania poligraficzne zwrócono także w sądownictwie. Chętniej zaczęto sięgać po ten rodzaj dowodu, co z kolei spowodowało podjęcie tego tematu przez media.

O przydatności tej metody, wpływającej niejednokrotnie na obniżenie kosztów postępowania przygotowawczego (możliwość szybkiego wyeliminowania osób niesłusznie podejrzewanych, wskazanie miejsc ukrycia dowodów
lub stwierdzenie konieczności poszukiwania nowych) świadczą zarówno
uzasadnienia wyroków sądowych, jak i pisma oraz listy kierowane do komendanta Żandarmerii Wojskowej z podziękowaniami za szybką i skuteczną pomoc 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 postępowania 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 ustawowych zapisów . Argumentów, przemawiających za dopuszczaniem ekspertyzy poligraficznej dostarcza praktyka, nadal bowiem prokuratury i sądy wydają postanowienia o powołaniu biegłego w tej dziedzinie, włączając opinię biegłego 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 procedur, 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 psychofizjologiczne prowadzone z użyciem instrumentów mechanicznych
i elektrycznych, przede wszystkim „przesłuchań policyjnych” w USA . Problematyka ta (lata 20.) została przedstawiona w pracy W. Zielińskiej pt. „Znaczenie psychofizjologiczne diagnostyki dla celów śledczych”2, opartej na obszernej literaturze zagranicznej. W latach 30. natomiast jeden z polskich sędziów, 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 Higieny w Warszawie. Aparat ten służył do badań psychologicznych, nie był on
prawdopodobnie wykorzystywany do celów śledczych.

W latach 50. polski kontrwywiad wykorzystywał poligraf „Keelera” zakupiony 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 zeznań). W publikacjach polskich psychologów na ten temat były jednak tylko
kilkuzdaniowe wzmianki. W tej sytuacji musiano sięgać do literatury zagranicznej. Nie było to łatwe, ponieważ poligraf i literatura fachowa z tego zakresu były objęte embargiem („nie wysyłają za żelazną kurtynę” – cytat z listu redakcji „Polygraph”). Po wielu eksperymentach laboratoryjnych i opanowaniu zasad obsługi tego instrumentu rozpoczęto z powodzeniem wykorzystywanie poligrafu, przede wszystkim do działań „na kierunku zagranicznym” 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 Warszawskiego. Przebywając na początku lat 60. w USA, zakupił i przywiózł poligraf
do Polski. Nie mając dostatecznej wiedzy i praktyki, jako biegły sądowy wykonał jednak badania poligraficzne w latach 1963-64 w dwóch sprawach, tzw.
olsztyńskiej i lubelskiej. Pierwsza z nich dotyczyła zabójstwa, druga zaś przestępstwa 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 tego rodzaju badań w polskim procesie karnym. Zdania na ten temat, podobnie jak obecnie były podzielone. Podejmowano także kwestię warunków,
jakie miały spełniać badania poligraficzne. Ponadto rozpatrywano dopuszczalność badania świadka i oskarżonego. Przeciwnicy poligrafu wypowiadali się krytycznie na jego temat, chociaż żaden z nich nie wiedział, jak powinno wyglądać prawidłowo przeprowadzone badanie i nie zapoznał się z zapisem 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 nominacji”. Analiza błędów popełnionych przez P. Horoszowskiego miała ogromne znaczenie dydaktyczne. Ponadto ukazała bezradność ówczesnych organów 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 kryminalnych 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 ekspertów. Przeszkoleni oficerowie początkowo prowadzili badania eksperymentalne 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 kryminalistycznym 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 wykrywania 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 przewodnictwie 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,
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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 badanego karty lub skreślonej cyfry czy miejsca ukrycia przedmiotu. Według
oceny przeprowadzających
testy, badania te miały swoje
zalety i wady. Podstawową,
ich zdaniem, zaletą była możliwość natychmiastowej weryfikacji wyniku badania, natomiast główną wadę stanowił
brak silnego napięcia u badanych i w związku z tym występowanie słabszych reakcji fizjologicznych. Badania eksperymentalne były prowadzone przede wszystkim w krajach zachodnich: USA, Izraelu, Japonii, Korei Płd. i na Filipinach. Natomiast w byłych
państwach socjalistycznych,
oprócz Polski podjął je
w Czechosłowacji na Uniwersytecie Karola w Pradze ppłk
dr psychiatrii M. Dufek (pracownik wywiadu). Rozpiętość
trafnych wyników osiągnięRyc. 1. Dr Aleksander Krzyścin podczas prezen- tych przez różnych ekspertów
tacji najnowszego poligrafu komputerowego
w tej dziedzinie wahała się
firmy „Lafayette” produkcji USA,
w
granicach od 70 do 100%.
Warszawa 2000 r.
Ocena prawdziwości tych wyników, jedynie na podstawie opublikowanych materiałów jest niemożliwa,
gdyż na wynik badania wpływało wiele czynników o których nie wspomniano
w tych publikacjach.
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Po zakończeniu fazy doświadczeń eksperymentalnych
podjęto
decyzję
o zastosowaniu metody
badań
poligraficznych
w
praktyce.
Sprawy,
w których prowadzono te
badania, dotyczyły:
– kradzieży broni,

– zaginięcia różnych niejawnych dokumentów,

– zaginięcia ludzi,

– pomocy MO w wykryciu
sprawców zabójstw i włamań.

Ryc. 2. Aparat „Keelera” model 6317
produkcji USA

Do tego celu, jak już wspomniano, wykorzystywano aparat „Keelera”,
który był wówczas zaliczany do naj nowocześniejszych. Był to aparat trzykanałowy zasilany bateryjnie. Pozwalał rejestrować takie zmiany fizjologiczne, jak: cykl oddechu, tętna i ciśnienia krwi oraz odruchu skórnogalwanicznego.

Po raz pierwszy w wojsku przeprowadzono badania poligraficzne w dniach
29.04-21. 05.1969 r. w Warszawie. Sprawa dotyczyła kradzieży pistoletu PW33 z wartowni jednej z jednostek wojskowych garnizonu stołecznego. Na podstawie oceny przebiegu i okoliczności zgłoszonej kradzieży broni ustalono, że
sprawcą może być któryś z wartowników. W związku z tym badaniom poddano 21 żołnierzy. Dziennie badano tylko trzy osoby. W czasie badań stwierdzono, że na 21 badanych 8 reagowało nadmiernie, a jeden wykazywał wyjątkowo silne i czytelne reakcje w oddechu i odruchu skórnogalwanicznym, co wynikało zresztą z jego zachowania podczas badań (rumień na twarzy i silne
zdenerwowanie). Pytania krytyczne dla wszystkich badanych były jednakowe
i brzmiały:
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Nr
Nr
Nr
Nr

3
5
6
8

-

Czy
Czy
Czy
Czy

wie Pan kto ukradł pistolet?
to Pan ukradł pistolet?
ukradł Pan coś kiedykolwiek w życiu? (porównawcze)
wie Pan gdzie jest ukryty skradziony pistolet?

 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 badań 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 Waldemara K., stwierdził, że śmierć nastąpiła w wyniku uderzenia denata
ostrym narzędziem w czoło. Przeprowadzone kilka miesięcy później oględziny 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 wprowadził 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 zastosowano testu tzw. wiedzy o czynie, tzn. o rodzaju użytego narzędzia zbrodni
(związanego z bronią), gdyż taki element – zgodnie z opinia Zakładu Medycyny Sądowej – nie wchodził w rachubę. Podsumowując tę sprawę, eksperci dostrzegli splot błędów zawinionych i niezawinionych, które w dużej mierze zaważyły na toku prowadzenia sprawy.

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

Według relacji A. Krzyścina, stosunek kierownictwa MSW i KG MO do badań poligraficznych w czasie ich wprowadzania na użytek prawa był negatywny. 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 zakazu jego stosowania. Mimo tych negatywnych ocen, biura kryminalne i dochodzeniowo-śledcze KG MO, począwszy od 1970 r. zlecały ekspertom zewnętrznym prowadzenie badań w niektórych sprawach kryminalnych. Najczęściej były to postępowania, w których wszystkie stosowane dotychczas
metody zawiodły. Był to więc okres niesprzyjający tego rodzaju testom. Poligraf 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 procentu 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 wykształceniem 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 ukrycie 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 nazwisko. Zadaniem badanego było odpowiedzieć „nie” na wszystkie pytania testu, 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

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 było wytypowanie skreślonej cyfry. Test rozpoczynano od pytania „Czy skreśliłeś cyfrę 1?” Ponieważ na kartce nie było tej cyfry, odpowiedzią prawdziwą 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 dwukrotnie: 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 odpowiedź „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 krytycznego. Ze względów organizacyjnych na poddanie trzem testom jednego badanego poświęcano około 35 min. Wyniki badania ustalano i omawiano z badanym 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 reakcji na dwa pytania wynikały z tego, że dotyczyły nazwisk osób, z którymi badani byli powiązani emocjonalnie – w 2 przypadkach były to nazwiska bliskich znajomych (w jednym nazwisko ojczyma, w drugim nazwisko bardzo szanowanego przełożonego);
– w teście na odnalezienie przedmiotu: prawidłowo ustalono miejsce ukrycia przedmiotu w 24 przypadkach (74,5%). W pozostałych 8 przypad-

15

kach nie można było na podstawie analizy wyników testów ustalić miejsca ukrycia przedmiotu;
– w teście na ustalenie cyfry: prawidłowo ustalono cyfrę w 22 przypadkach, 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 wykryciem 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 można było spodziewać się nieco większego zaangażowania emocjonalnego
(nazwisko), czy chęci uzyskania przedmiotu o określonej wartości materialnej. 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 niektórych 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 prawidłowo rozstrzygnąć żadnego testu u 2 osób (6,26%). W pozostałych przypadkach 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 czynnościach operacyjnych. Opinia z badań może bowiem ułatwić i skrócić czynności dochodzeniowo-śledcze,przede wszystkim zaś:
– udzielić ważnych wskazówek pozwalających na wyeliminowanie podejrzanego spośród większego grona (dowód odciążający);
– udzielić informacji umożliwiającej zebranie materiału dowodowego natury osobowej i rzeczowej,
– ustalić i zlokalizować środki dowodowe, które w inny sposób nie mogłyby 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 wykorzystaniu
poligrafu
w praktyce
wojskowych
organów
ścigania”,
drugi – J.
Widackiego
pt. „Wykorzystanie
poligrafu
w praktyce
niektórych
państw”.

Do końca 1976 r.,
czyli przez
niecałe 8 lat,
dwóch ekspertów z laboratorium
kryminalistycznego
WSW – L.
Wiśniewski
i M. Jóźwiak
przy udziale
A. Krzyścina
wykonało na
zlecenie
Ryc. 3. Zaproszenie wojskowych ekspertów na I Krakowskie
różnych inSympozjum Kryminalistyczne w Gródku, Kraków 1975 r.
stytucji państwowych
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-
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Tabela 1

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 sprowadzić sporo literatury traktującej o tym zagadnieniu, zwłaszcza amerykańskiej, co pozwoliło na zapoznanie się z postępem tych badań w innych krajach. Zwrócono się przy tym do pracownika naukowego Zakładu Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie dr. Jana Widackiego, który
utrzymywał naukowe kontakty z ośrodkami zajmującymi się tymi zagadnieniami w takich państwach, jak: USA, Japonia, ZSRR, Jugosławia i Czechosłowacja, 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 laboratorium kryminalistycznym WSW w dziedzinie praktycznego wykorzystania
w wojsku badań poligraficznych i interpretacji wykresów na poligramach,
uzyskując odpowiednie zaświadczenie.
5 Opracowanie w posiadaniu autora.
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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 „szczytowego napięcia”. Każde badanie traktowano jako dobrowolne i na fakt ten
zwracano uwagę w każdej rozmowie wstępnej z kandydatem do badań. Ponadto wyjaśniano mu ich cel. W czasie wstępnej rozmowy ekspert interesował się stanem fizycznym i psychicznym osoby, która miała być poddana badaniom. W przypadku braku określonych predyspozycji psychofizycznych
odstępowano od badań (zagrożenie dla właściwego odczytu wykresu reakcji badanego i związane z tym możliwe pomyłki we wnioskach końcowych).
Dana osoba, po zapoznaniu się z pytaniami testowymi, siadała w specjalnym fotelu, po czym zakładano jej na klatkę piersiową rurę pneumografu, na
dłoń elektrodę galwanografu, a na przedramieniu mocowano mankiet do pomiaru ciśnienia krwi. Operator (badający) znajdował się wówczas z tyłu osoby badanej. W literaturze amerykańskiej zalecano, aby badaną osobę obserwował 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 technicznego. Jak wynikało z ówczesnej literatury amerykańskiej, badania poligraficzne 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 charakter 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 aparatu 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 wykonywania 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 przerywano badania ze względu, na przykład, na start samolotu szum pracujących 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), wiarygodności zeznań świadków przy poszukiwaniu zaginionych osób, sprawdzania 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 dominowały zabójstwa (59). Były to najczęściej sprawy bardzo skomplikowane, trudne 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 osoby wywodzące się z marginesu społecznego oraz aresztowanych. Tej ostatniej grupy obawiano się najbardziej. Przypuszczano, że trudno będzie od
nich uzyskać zgodę na poddanie się takim badaniom oraz podporządkowanie 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 bodziec (pytanie krytyczne) niczym nie różnił się od tego stanu w innej badanej
grupie. Zdarzały się jednak przypadki odmowy poddania się testom, a wynikało z faktu, że osoby takie są z natury nieufne. Podejrzewały więc jakiś pod-
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stęp organów ścigania. Napotykano również problemy w przeprowadzeniu
testu pobudzającego z kartą, gdyż badanym karty kojarzyły się z różnego rodzaju „oszustwami”. Dlatego też w praktyce coraz częściej zaczęto wprowadzać test z cyfrą. Badano także osoby o wysokim poziomie inteligencji, bardziej wrażliwe emocjonalnie, w przypadku których interpretacja poligramu
była trudniejsza, ponieważ zdarzały się próby świadomego zakłócania przebiegu badań w celu zafałszowania wyników testów.
Na podstawie zdobytych doświadczeń eksperci wojskowi uznali, że badania poligraficzne mogą być stosowane w wojsku. W niczym nie naruszają zasad 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 kryminalistycznej, a opinie ekspertów powinno się traktować jako środek pomocniczy w postępowaniu przygotowawczym. Decyzję o przyjęcie w poczet
środków dowodowych należy pozostawić w gestii prokuratora i sądu;
– badania poligraficzne powinny być zsynchronizowane z innymi działaniami śledczo-dochodzeniowymi (działaniami operacyjnymi). Muszą być
też podejmowane we właściwym czasie. Przeprowadzenie badań po
upływie dłuższego czasu od chwili zaistnienia przestępstwa nie daje najczęściej takiego efektu, jak badania na początku prowadzenia sprawy,
– skuteczność badań zależy w dużej mierze od ścisłego współdziałania oficerów prowadzących sprawę i eksperta. Uprzedzanie osób, że będą
poddane badaniom, może być stosowane, zależy to od taktyki postępowania. Natomiast straszenie badaniami jest szkodliwe i niepożądane;
– eksperci, którzy w Polsce zajmują się badaniami poligraficznymi (niezależnie od roboczych kontaktów) raz do roku winni spotkać się w celu podsumowań wyników swoich prac.

Uwzględniając dotychczasowe wyniki uzyskiwane w konkretnych sprawach, niezależnie od opinii oponentów należy stwierdzić, że w obecnych warunkach rozwoju techniki nie należy rezygnować z badań poligraficznych. Ze
środka tego należałoby nawet częściej korzystać, zwłaszcza w skomplikowanych sprawach. Decydujące słowo w tej dziedzinie powinno należeć do ludzi
nauki umiejących godzić teorię z praktyką.
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Ryc. 4. Zaproszenie wojskowych ekspertów
na Ogólnopolskie Sympozjum Kryminalistyczne
w Toruniu, Toruń 1976 r.

2. STAN BADAŃ POLIGRAFICZNYCH W POLSCE
W ŚWIETLE SYMPOZJUM TORUŃSKIEGO

W dniach 28-29 maja 1976 r. odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Kryminalistyczne w Toruniu zorganizowane przez Instytut Prawa Karnego Uniwersytetu 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 przedsięwzięcie to stało na wysokim poziomie naukowym.

Temat sympozjum brzmiał: „Badania wariograficzne dla potrzeb praktyki
prawniczej”. Cel postawiony przez organizatorów sympozjum był jasny: należało uporządkować całą dotychczasową wiedzę o poligrafie, by nie stanowiła ona pożywki dla rozbieżnych opinii i poglądów na jego temat. Rozbieżności te znajdowały swój wyraz w podejmowanych co pewien czas dyskusjach na łamach polskich pism prawniczych i kryminalistycznych. Polemiki
najczęściej były pozbawione oparcia w jakimkolwiek materiale empirycznym, a częstokroć bazowały na informacjach zaczerpniętych z zagranicznych czasopism i raportów opracowanych przez różnych „ekspertów od wykrywania kłamstwa”. Tego typu doniesienia, nie pozbawione przy tym akcentów reklamowych, rodziły słuszne obiekcje zarówno co do metody, jak i zakresu jej wykorzystania na użytek prawa. Inny kierunek w literaturze reprezentowały nieliczne opracowania laboratoryjne autorstwa osób mających
właściwe przygotowanie naukowe. Konieczność rozróżnienia tych dwóch
nurtów oraz potrzebę dalszych badań naukowych prowadzonych w warunkach laboratoryjnych wyraźnie akcentowali między innymi psychologowie
amerykańscy związani z ośrodkami uniwersyteckimi (w USA stosowanie poligrafów było bardzo rozpowszechnione, często ze szkodą dla poziomu badań).

Polscy autorzy zabierający głos w dyskusji nie mieli możliwości zapoznania się dokładnie zarówno ze stosowaną aparaturą, jak i różnorodnymi specyficznymi 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 badań poligraficznych było zarazem pierwszym tego typu forum wymiany poglądów i doświadczeń w byłym bloku socjalistycznym. Kolejnym organizatorem 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 Jagiellońskiego;
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, zastępca 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 poligraficznie” – doc. dr hab. med. Cezary Fryze, Klinika Neurologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
6. „Wpływ stanów psychopatologicznych na reakcje emocjonalno-wegetatywne człowieka” – prof. dr Leonard Wdowiak, kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej, dr med. Ryszard Rutkowski, ordynator Oddziału Psychiatrii Sądowej Szpitala Wojewódzkiego 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 kryminalistycznej” – ppłk mgr Władysław Kuboń, ppłk dr inż. Lucjan Wiśniewski, mjr mgr Marian Jóźwiak, Szefostwo WSW w Warszawie;
9. „Ocena możliwości celowego zakłócania testów poligraficznych” – mgr
Jerzy Dudziński, Akademia Spraw Wewnętrznych w Warszawie.
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Ogółem w spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób. Obecni byli przedstawiciele 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 faktograficzny zebrany w ciągu 8 lat praktyki. Przedstawiono wiele przykładów konkretnych spraw (15), w których wyniki badań przyczyniły się w decydującej mierze do ustalenia sprawców różnych czynów. Ze zrozumiałych względów
materiał opierał się na problematyce procesowej. Pominięto natomiast zagadnienie wykorzystania poligrafu w sprawach operacyjnych. Omówiono metody wypracowane w wyniku praktycznych badań. Duże wrażenie na zebranych zrobiły zwłaszcza trzy przykłady:

1. Sprawa Z. Marchwickiego, który dokonał zabójstwa 17 kobiet. Był on badany w początkowym stadium śledztwa, gdy nie było jeszcze przeciwko
niemu prawie żadnych dowodów. Jego reakcje psychofizjologiczne na pytanie związane z zabójstwami były typowe dla osób nieszczerych. Wydano opinię zaliczoną w poczet dowodów, że ma on związek z dokonanymi
zabójstwami.
2. Sprawa Hajduka podejrzanego o dokonanie gwałtu i zabójstwa ob. Z. koło Józefowa. Przyznał się on do zarzucanego mu czynu i opisał sposób
działania (fałszywe samooskarżenie). Po poddaniu go badaniom poligraficznym wydano opinię, że nie ma on związku z danym zabójstwem. Wywołało 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 lata 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 przyczyniły się w znacznej mierze do ustalenia prawdy. Podawano także przykłady 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.
7 W sprawie uprowadzenia i zamordowania ob. Kamińskiej podejrzany Bielaj vel Iwan Ćlasko odmówił poddania się badaniom po przeprowadzeniu z nim wstępnej rozmowy i testu z kartą.
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Po zaprezentowaniu wszystkich referatów wywiązała się ożywiona dyskusja. Zabrało w niej głos 15 osób. Z dużym uznaniem wyrażano się o inicjatywie podjęcia tego kontrowersyjnego tematu na forum publicznym i to w gronie osób, które mają dużo do powiedzenia na ten temat zarówno od strony
naukowej, jak i praktycznej.

Prof. dr hab. Maria Lipczyńska z Uniwersytetu Wrocławskiego ustosunkowała 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 nowych środków technicznych, stwierdził, że dyskusje na ten temat potrwają
jeszcze długo. Jako przykład podał spory dotyczące wykorzystywania środków technicznych na sali rozpraw. Konkluzja: sądy są zacofane i konserwatywne, 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 niezrozumiałej 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 odczytano. „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 poligraficznych. Jeden z dyskutantów z Lublina ocenił je jako unowocześnione
metody inkwizycji.

26

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-dochodzeniowego KG MO, Zarządu II Sztabu Generalnego i komend wojewódzkich Milicji
sugerowali konieczność zorganizowania spotkania w węższym gronie w celu dokonania wymiany doświadczeń na temat wykorzystania badań poligraficznych w pracy operacyjnej. Sugerowano potrzebę opracowania określonych metod postępowania i taktyki działania w przedsięwzięciach operacyjnych (eliminowanie osób niewinnych z kręgu podejrzeń).
Wnioski z sympozjum były następujące:
– badania poligraficzne należy zaliczyć do działu taktyki i techniki kryminalistycznej;
– 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 śledczo-dochodzeniowej;
– eksperci powinni raz w roku spotykać się w celu wymiany doświadczeń.
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 właściwego zabezpieczenia, ewidencjonowania i używania sprzętu uzbrojenia
nadal występowały przypadki utraty broni wojskowej w formie samowolnego 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 kraju – były uważane za niezmiernie niebezpieczne, o czym świadczyły komunikaty 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 19761980 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 jeden ze środków pracy wykrywczej (operacyjnej) badania poligraficzne.
Uzyskane wyniki były podstawą do wyciągnięcia wniosków odnośnie użyteczności 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 jakiegoś 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 rozwiązaniem (POT-A i POT-B);

 używany aparat. Szefostwo WSW do maja 1977 r. dysponowało poligrafem mechanicznym firmy „Keelera”, a od maja nowoczesnym, elektronicznym Lafayette model 76178. Poligraf Lafayette w porównaniu z aparatem „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 żołnierzy była absolwentami 3-letnich szkół zawodowych. Jeżeli chodzi o pozycję zawodową, to prawie wszyscy mieli krótki staż pracy i zajmowali stanowiska odpowiadające zadaniom stawianym przed wykwalifikowanymi
robotnikami. Dla większości z nich była to pierwsza w życiu praca zawodowa. 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 różniła się od środowisk, z jakimi miały do czynienia w sprawach kryminalnych organa MO.
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3.1.2. Szczegółowe rezultaty badań poligraficznych

Ogółem w analizowanych okresach wszczęto 73 postępowania w sprawach 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 sprawach stwierdzono 70 przypadków zaboru broni i 3 jej utraty. Łącznie zaginęło 109 sztuk broni wojskowej, z czego w wyniku podjętych działań operacyjno-śledczych, w tym badań poligraficznych, odzyskano 74 sztuki (tab. 2).
Tabela 2

Jak wynika z analizy akt w pierwszym okresie tylko w 15 sprawach przeprowadzono badania poligraficzne (50% ogółu), którymi objęto 123 żołnierzy. W okresie drugim stosowano testy w 28 sprawach (65% ogółu) i zbadano 474 osoby. Wynika z tego, że tylko w 50-65% omawianych spraw o zabór broni organa ścigania widziały potrzebę prowadzenia badań poligraficznych 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 śledcze częściej korzystały z badań poligraficznych (o 15%). Były więc przekonane o ich skuteczności i przydatności (tab. 3).
Tabela 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 przydatność w dalszych czynnościach śledczych ilustruje tabela 4.
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Tabela 4

Z tabeli tej wynika, że 72% badanych osób uzyskało wynik wskazujący na
to, że nie były związane ze sprawą (dowód odciążający), co pozwoliło oczyścić 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 zabronionym 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 krytyczne i przypadkach nierozstrzygniętych) ekspert wytypował 7 żołnierzy
z wnioskiem o zainteresowanie się nimi operacyjnie ponieważ nie reagowały w sposób znaczący na pytanie krytyczne, a badanie nie dało definitywnych 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:

Ryc. 5. Wpływ badań
poligraficznych na zawężanie kręgu
podejrzanych osób
(dowód odciążający)

Oprac. diagramu Jan Suliński
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– 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%.

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 poligrafu 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 poligraficznej byłoby proponowanie testów praktycznie wszystkim podejrzanym
o popełnienie przestępstw przed podjęciem decyzji o ich zatrzymaniu. Stosowanie tego rozwiązania w praktyce wykazałoby rzeczywistą wartość i użyteczność testów poligraficznych. Zwracano przy tym uwagę, że urzeczywistnienie tej zasady może przynieść korzyści zarówno ludziom niesłusznie
podejrzewanym, jak i samym organom ścigania. Osoby nieuwikłane w sprawę 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 rzeczywistego 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 Marianowi 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 sprawą. Postępowanie przygotowawcze zostało umorzone z powodu niewykrycia 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 jednostce. 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 rampie 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 wyjaśnione 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, pominięto go przy ustalaniu nazwisk pracujących w czasie załadunku. Tym sposobem 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 celem badań poligraficznych. Ilustracją takich przypadków są badania przeprowadzone w takich oto sprawach:

1. 13 czerwca 1985 r. w czasie przyjmowania przez JW w Krakowie transportu 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 przetransportowano na rampę kolejową i po załadowaniu do wagonu PKP przesłano 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. Mimo 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 przeprowadzonego 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 pozostałych żołnierzy. Wytworzono wokół nich atmosferę zagrożenia dla sprawcy (pobierano ślady linii papilarnych, sugerowano, że głos anonimowego
rozmówcy został nagrany na taśmie magnetofonowej). Poza tym zebrano
wywiady środowiskowe o wymienionych dla eksperta mającego przeprowadzić 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 podrzucenia 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 kolejowej 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 stycznia za namową żony podrzucił broń. Wyrokiem sądu żołnierze zostali skazani 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 wejściowe magazynu głównego za pomocą dopasowanego klucza, natomiast
z drzwi magazynu ZN, gdzie znajdowała się broń, usunął oryginalną kłódkę i po przeszukaniu tego pomieszczenia założył nową. Jeszcze tego samego dnia do badań na poligrafie wytypowano 83 osoby, które ekspert
ocenił jako niezwiązane ze sprawą, w tym m.in. ustalonego później sprawcę ob. O. Okoliczności kradzieży broni zostały wyjaśnione dopiero w kwietniu 1987 r., kiedy to na podstawie przypadkowo uzyskanej informacji od junaka F. (1 lutego 1987 r.) i po zweryfikowaniu zakładanych wersji zainteresowano się byłym już pracownikiem cywilnym tej jednostki. 6 kwietnia został 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 doprowadzono do jego przyznania się. Potwierdził on, że włamał się i dokonał kradzieży 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 wyniku czego doszło do wyeliminowania faktycznego sprawcy. Sprawa zakończyła się karą pozbawienia wolności obu sprawców.

3. 16 maja 1984 r. ujawniono brak pistoletu wojskowego TT w magazynie ZN JW we Władysławowie. W dniach 5-7 czerwca 1984 r. do badań poligraficznych 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 współudziału w kradzieży, wskazał sprawcę i przywiózł do jednostki poszukiwany
pistolet. Ustalono, że szer. Z. i szer. P. 20 stycznia 1984 r. zostali wyznaczeni przez szefa kompanii do prac porządkowych w magazynie ZN. Wykorzystując jego nieobecność szer. P. przy współudziale kolegi wyjął
z niezaplombowanej skrzyni jeden z pistoletów i wyniósł go do sali żołnierskiej, gdzie przechowywał broń w szafie przez 30 dni. Następnie, wyjeżdżając na przepustkę, zabrał broń i ukrył w zabudowaniach gospodarskich rodziców. Należy dodać, że 22 maja z tymi żołnierzami przeprowadzono rozmowę sondażową, podczas któryej zaprzeczali by kiedykolwiek przebywali na terenie magazynu ZN. Fakt ten nie został sprawdzony, dlatego też zostali pominięci w typowaniu osób do badań poligraficznych. Stosowane
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w tym przypadku badania poligraficzne nie mogły przyczynić się do wykrycia sprawców, ponieważ nie było ich w gronie badanych osób.
c. Ujawnianie sprawcy zaboru broni wojskowej

 przypadki przyznawania się sprawców przed rozpoczęciem testów

Wywiad przedtestowy jest bardzo ważnym etapem badania. Od sposobu przeprowadzenia rozmowy przed badaniem zależy niejednokrotnie cały
jego wynik. Rozmowa ta ma również znaczenie z punktu widzenia prawa
procesowego. W czasie jej trwania należy bowiem pouczyć badanego
o przysługujących mu uprawnieniach. Ponadto powinien on oświadczyć,
czy wyraża zgodę na badania poligraficzne.
Z Polskiej praktyki wynika, że nie więcej niż 3-5% osób, którym proponuje się badania poligraficzne, odmawia na nie zgody. Oprócz funkcji proceduralnych, rozmowa przedtestowa ma również znaczenie psychologiczne.
Chodzi bowiem o przygotowanie kandydata do badań, przez „poprawienie”
jego motywacji i przekonanie o skuteczności badania, co podnosi poziom
stresu u osoby, która ma związek ze zdarzeniem, a uspokaja osobę niezwiązaną z nim. Przeprowadzenie tej rozmowy oswaja także osobę testowaną
z ekspertem i pomieszczeniem do badań. Ze względu na istotę badania poligraficznego jest to bardzo ważne.

W analizowanym okresie na 23 sprawy, które zostały wyjaśnione do końca, tzn. ustalono sprawców i odzyskano skradzioną lub utraconą broń,
w trzech przypadkach sprawcy zaboru broni przyznali się w trakcie przeprowadzanego z nimi wywiadu przedtestowego, obawiając się badania. Było to
następstwem dobrze przeprowadzonej rozmowy przez doświadczonego
eksperta.
Przykładem tego mogą być następujące zdarzenia:

1. Na jednym z poligonów 23 listopada 1977 r. z magazynu broni znajdującego się w namiocie dokonano zaboru kbk AK. Prowadzone czynności
operacyjno-śledcze nie doprowadziły do wykrycia sprawcy. 3 grudnia wytypowano do badań poligraficznych 5 osób, w tym szer. N. W czasie przeprowadzania wywiadu przedtestowego przez eksperta żołnierz ten, obawiając
się zdemaskowania podczas badania, przyznał się do kradzieży broni
i wskazał miejsce jej ukrycia. Wyrokiem sądu został skazany na karę pozbawienia wolności.
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2. Na jednym z poligonów 12 marca 1988 r. włamano się do namiotu magazynu broni, skąd nieznany sprawca zabrał 3 sztuki P-63. Fakt kradzieży
ujawniła służba dyżurna 14 marca. Do badań w tym samym dniu wytypowano
początkowo jeden pluton żołnierzy (20), potem ich liczbę zawężono do 10.
W czasie przeprowadzania wywiadu przedtestowego szer. K. przyznał się do
zaboru broni i wskazał miejsce jej ukrycia oraz współsprawcę szer. Z. Na fakt
tak szybkiego zakończenia sprawy miała niewątpliwie wpływ sytuacja psychologiczna sprawcy przed badaniem. W czasie rozmowy z ekspertem zdał on
bowiem sobie sprawę, że testy potwierdzą jego winę.
 przyznawanie się sprawców bezpośrednio po przeprowadzeniu testów

Sporadycznie w analizowanych przypadkach ujawnieni w trakcie badań
sprawcy przyznawali się do winy bezpośrednio po testach. Co ciekawe, z doświadczeń zachodnich wynika, że przyznanie się badanego do winy bezpośrednio po testach i składanie obszernych wyjaśnień to sprawa dość powszechna. Dlatego też pracownik śledczy winien skorzystać z szansy, jaką
daje badanie i bezpośrednio po jego zakończeniu popowinien przystąpić do
przesłuchania. Tezę tę ilustrują takie przykłady:

1. W JW w Kwidzyniu 23 czerwca 1978 r. zginął pistolet wojskowy TT wz.
33. W wyniku podjętych działań pistolet odnaleziono, lecz nie zdołano ustalić
sprawcy kradzieży. 20 lipca wytypowano 5 osób, które poddano badaniom
poligraficznym. Na podstawie wykresu na poligramie ekspert ocenił 3 osoby
jako niezwiązane ze sprawą, o jednej powiedział, że ukrywa jakieś fakty związane ze znalezieniem pistoletu, jedna zaś nie była zupełnie szczera. I to właśnie ta „nieszczera osoba” bezpośrednio po badaniu, w czasie przesłuchania
przyznała się do kradzieży.

2. 5 września 1979 r. w jednej z JW stwierdzono włamanie do magazynu
broni, skąd dokonano zaboru 3 pistoletów wojskowych TT wz. 33 oraz dokumentacji tej broni. W dniach 26-27 września poddano badaniom poligraficznym 6 wytypowanych żołnierzy, w tym szer. S. Jak wynika ze sprawozdania
eksperta, żołnierz ten w czasie całego badania był bardzo podniecony psychicznie. We wnioskach ekspert stwierdził, że u 4 żołnierzy wystąpiły niewielkie reakcje na pytania krytyczne, jednego zaliczył jako niezwiązanego ze
sprawą, a w przypadku szer. S. orzekł, że może on być w zeznaniach swych
niezupełnie szczery. W trakcie przesłuchania wymieniony szeregowy przyznał się do zaboru broni i wskazał miejsce jej ukrycia.
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3. 21 maja 1985 r. w JW w Budowie podczas komisyjnego odstrzeliwa-

nia łusek ujawniono w magazynie broni brak pistoletu P-64. W dniach 2325 maja do badań poligraficznych wytypowano 15 osób, m.in. magazyniera – podoficera zawodowego. W końcowym wniosku ekspert stwierdził, że
podoficer ten ukrywał swój emocjonalny związek ze sprawą zaginięcia
broni. Pozostałych zakwalifikował jako niezwiązanych z nią. Po badaniu,
w czasie przesłuchania, podoficer zeznał, że poszukiwana broń została
skradziona najprawdopodobniej w grudniu 1973 r. Wyjawił ponadto, że mogli tego dokonać żołnierze zatrudnieni przy sprzątaniu magazynu. W obawie przed konsekwencjami zataił ten fakt przed przełożonymi i w miejsce
składowanego pistoletu podłożył pistolet szkolny. W tej sprawie wytypowano najpierw 10 żołnierzy rezerwy, których 29 lipca 1985 r. powołano na ćwiczenia. Z grupy tej badaniom na poligrafie poddano 3 żołnierzy. Jednego
z nich – szer. rez. SZ. ekspert wskazał jako sprawcę. Wymieniony wyraźnie
reagował na pytania krytyczne, przy czym swoim zachowaniem starał się
utrudnić przebieg badań. Przesłuchany w charakterze podejrzanego, wyjaśnił, że zaboru dokonał 20 grudnia 1973 r. w czasie sprzątania magazynu
broni. Początkowo broń ukrył w rejonie jednostki, a następnie wywiózł ją do
miejsca zamieszkania i zakopał w ziemi. Broń odzyskano 30 lipca 1985 r.
 pomoc pośrednia w zdemaskowaniu sprawcy

Jak wynika z doświadczeń organów WSW, jednym z ważnych skutków,
jakie może przynieść posłużenie się poligrafem, jest wpływ badania na zachowanie się sprawców, co pozwala na wyjaśnienie sprawy. Do takich
przypadków można zaliczyć fakt podrzucenia broni, co miało miejsce w 8
sprawach w omawianym okresie. W sześciu z nich ustalono sprawców kradzieży broni. Z analizy tych spraw wynika, że strach przed badaniami poligraficznymi skłaniał sprawców do podrzucenia skradzionej broni, ponieważ
sądzili, że w ten sposób organa ścigania zaprzestaną dalszych poszukiwań przestępcy. Natomiast w przypadku ustalenia sprawców kradzieży,
poniosą oni mniejszą odpowiedzialność karną. Typowymi przykładami są
następujące sprawy:

1. 21 września 1988 r. stwierdzono kradzież broni P-64 w Krakowie.
W wyniku podjętych czynności operacyjno-śledczych oraz rozpropagowania
wśród kadry i żołnierzy służby zasadniczej skuteczności badań poligraficznych, a także ogłoszenia zamiaru ich przeprowadzenia w celu zdemaskowania sprawcy – pistolet został 3 października podrzucony (na parapet okna
dyżurki oficera jednostki). Broń ta była owinięta w gazetę. Do badań przeprowadzonych 5 października wytypowano 3 żołnierzy. W trakcie testów ekspert
stwierdził zmiany emocjonalne u szer. M. W końcowym wniosku stwierdził,
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że szer. M. reaguje na pytania krytyczne i może być sprawcą zaboru broni.
Po badaniach, w czasie przesłuchania, wymieniony przyznał się do kradzieży broni i podrzucenia jej. Zebrany materiał dowodowy potwierdzony opinią
eksperta z badań poligraficznych prokuratura wojskowa uznała za niewystarczający do sporządzenia aktu oskarżenia i skierowania jej do sądu. Postępowanie umorzono z powodu braku dostatecznych dowodów winy.

2. 29 września 1986 r. powiadomiono organ ścigania o włamaniu i kradzieży pistoletu P-64, której dokonano podczas przegrupowania jednostki
z poligonu do garnizonu. Badania poligraficzne zaplanowano na 7 października, natomiast w przeddzień broń została podrzucona do ubikacji na terenie pododdziału. Spośród 7 wytypowanych do badań żołnierzy ekspert
wskazał na jednego – szer. N., który reagował na pytania krytyczne. Wymieniony po badaniu przyznał się do zaboru pistoletu i jego późniejszego
podrzucenia.

 ujawnienie osób, które wprowadziły w błąd organa ścigania przez
fałszywe zeznania, bądź też przekazywanie nieprawdziwych informacji

Wśród rozpatrywanych sprawach były 3 przypadki ujawnienia osób, które
wprowadziły w błąd organa ścigania, składając fałszywe zeznania, oraz
przypadki ujawnienia osób, które starały się zasugerować, że została im
skradziona broń, gdy tymczasem same zagubiły pistolet. Przykłady:

1. W 1986 r. w jednej z jednostek wojskowych marynarki wojennej ujawniono kradzież kbk AK. Podczas badań poligraficznych wytypowany do badań mar. W. reagował w sposób wyróżniający na pytania krytyczne dotyczące tej kradzieży. W trakcie testów przyznał się do zaboru broni. Jednocześnie wyjaśnił, że popełniając to przestępstwo, nie wiedział, że jest to jego
osobista broń i dodał, że dowiedział się o tym z chwilą ogłoszenia w jednostce numerów poszukiwanego kbk AK.

2. W 1985 r. podoficer zawodowy przyznał się do włamania i kradzieży
z magazynu depozytowego 3 sztuk pistoletów P-63 i jednego pistoletu
szkolnegoP-63. Po badaniach ekspert stwierdził, że sprawca ma związek ze
sprawą. W trakcie kolejnego przesłuchania wymieniony podoficer odwołał
swoje poprzednie zeznanie. Wyjaśnił, że upozorował włamanie by ukryć fakt
stwierdzonej przez siebie wcześniej kradzieży, co zostało dowodowo potwierdzone. Z grupy 43 osób wytypowanych jako mogących mieć związek ze
sprawą ekspert wyłonił do badania 5 żołnierzy, którzy wykazywali silny związek emocjonalny z nią. Broni nie odzyskano. Badania poligraficzne przyczyniły się w tej sprawie do odrzucenia wersji polegającego na samooskarżeniu
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się podoficera.

3. W 1985 r. podczas badań poligraficznych ustalono, że podoficer zawodowy nie był szczery w składanych oświadczeniach w sprawie czasu
i okoliczności kradzieży pistoletu P-64. Po badaniach podał przybliżony
czas zaboru pistoletu. Pozwoliło to na zweryfikowanie przebiegu zdarzeń
i wytypowanie żołnierzy, wśród których był sprawca. Broń odzyskano.

4. W 1981 r. dowódca kompanii zeznał, że pistolet skradziono mu w czasie włamania do pokoju służbowego, gdy w rzeczywistości zgubił broń,
będąc w stanie nietrzeźwym. Tak więc badanie poligraficzne w tym przypadku umożliwiło odrzucenie wersji mówiącej o kradzieży.
 ocena stosowanych technik badawczych

Pewnym niedocią gnię ciem w pro wa dzo nych ba da niach, było
ograniczenie się ekspertów wykonujących te testy w zasadzie tylko do jednej metody, a mianowicie techniki pytań kontrolnych Reida. Z drugiej jednak strony trudno ze wszystkich znanych technik wybrać tę najlepszą, ponieważ żadna nie jest idealna. Poszczególne techniki badawcze powinny
być stosowane, zdaniem autora, w zależności od konkretnej sprawy. Inne
zdanie na ten temat ma M. Kulicki, który twierdzi, że najlepszą i jedyną jest
metoda Lykkena lub oracowana w Toruniu i Szczytnie, polegająca na ustalaniu wiedzy lub niewiedzy o realiach i sposobie popełnienia przestępstwa.
W przypadku gdy znamy dokładnie okoliczności popełnienia kradzieży, dobrą metodą może okazać się współczesna procedura Keelera. Natomiast
gdy trudno jest ustalić okoliczności i czas zaboru broni, dobre wyniki może dać sposób badania metodą Backstera. Na uwagę zasługuje fakt, że
w kilku sprawach stosowano testy szczytowego napięcia, które są uważane za najwartościowszą metodę identyfikacyjno-dowodową. W analizowanych kilku sprawach ekspert dysponował szczegółowymi faktami dotyczącymi popełnionego przestępstwa, np.: sposobu i miejsca ukrycia broni, wykorzystywanego narzędzia przy dokonywaniu włamania (znanego wyłącznie sprawcy). Informacje te posłużyły mu do opracowania odpowiedniego zestawu pytań testowych (szczytowego napięcia), czego rezultatem było wskazanie sprawców. Należy dodać, że ukierunkowanie takich testów na ustalenie miejsca ukrycia skradzionej broni zwiększyłoby prawdopodobnie skuteczność badań poligraficznych w tego typu sprawach. Można je zaliczyć do grupy tzw. testów poszukujących (zarówno ze znanym rozwiązaniem jak
i nieznanym). W tym miejscu na podkreślenie zasługuje fakt, że w większości przypadków skradziona broń (bezpośrednio po dokonaniu przestępstwa)
była ukrywana przez sprawcę na terenie jednostki bądź w bezpośrednim jej
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sąsiedztwie. Dopiero po kilku lub kilkunastu dniach, gdy sprawca otrzymywał
przepustkę lub urlop, wywoził ją w rejon miejsca swego zamieszkania.

Nie stosowano natomiast badań „przesiewowych” polegających na użyciu
testów SKY (Suspect, Know, You – podejrzewać, wiedzieć, dokonać osobiście).

Wojskowi eksperci do 1990 r., tak jak już wspomniano wykorzystywali
najczęściej jeden podstawowy test pytań kontrolnych (Reida). Dopiero po
tym roku wprowadzono do praktyki badań poligraficznych testy kompleksowe (wielowariantowe), tzn. Reida, Backstera i Matta oraz pomocnicze –
szczytowego napięcia ze znanym i poszukiwanym rozwiązaniem (POTA i POT-B). Tak zebrany kompleksowo materiał badawczy pozwalał ekspertowi na rzetelną i obiektywną ocenę związku emocjonalnego badanego
z przestępstwem, a niejednokrotnie także na wskazanie na nowe dowody
w toczącym się śledztwie (miejsce ukrycia zwłok, narzędzie zbrodni itp.)
d. Wpływ działań operacyjno-śledczych poprzedzających testy na wyniki badań poligraficznych
W literaturze przedmiotu można znaleźć stwierdzenie, że za właściwe
wyniki badań poligraficznego odpowiedzialni są w równej mierze: ekspert
przeprowadzający testy oraz pracownicy organów ścigania, którzy prowadzą sprawę. Współpracują oni bowiem ze sobą, co wynika z celów badania
poligraficznego w sprawie karnej, do których zaliczamy:
– wstępną eliminację podejrzanych;
– sprawdzenie, czy postępowanie koncentruje się wokół właściwej osoby, czyli weryfikacja różnych wersji przebiegu sprawy;
– pomoc w szukaniu innych dowodów;
– weryfikację faktów podanych w zeznaniach przez świadka lub podejrzanego;
– ukierunkowanie czynności procesowych i operacyjnych;
– opracowanie brakujących ogniw w poszczególnych wersjach;
– uzyskiwanie w sporadycznych wypadkach samoistnego dowodu.

Korzyści, jakie wynikają dla śledztwa z realizacji wymienionych celów, są
wprost ogromne. Zwiększają bowiem jego skuteczność, a przy tym można
zaoszczędzić wydatkowane środki i – co najważniejsze – skrócić czas rozwikłania sprawy. Słuszność tej tezy znajduje pokrycie w faktach, jakie ustalono podczas aktywnych badań. Na przykład sprawca nie mógł być wskazany przez eksperta w czasie badania ze względu na niewłaściwe typowanie
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(brak osób związanych z przestępstwem) bądź z powodu tzw. masówki –
został przez eksperta przeoczony. W jednej z omawianych spraw jedynym
pozytywnym rezultatem było wyeliminowanie 15 żołnierzy, których ekspert
po testach zakwalifikował do grupy niezwiązanych z nią. Jako wzorcowy
przykład dobrego współdziałania można przytoczyć sprawę, w której ekspert
zawęził 50-osobową grupę badanych do 7 żołnierzy rezerwy. Przed badaniem na poligrafie byli oni izolowani od pozostałych żołnierzy. Poza tym wytworzono wokół nich psychozę zagrożenia dla sprawcy, zebrano wywiady
środowiskowe i dopiero wówczas poddano ich badaniom. Działania te były
niezbędne, ponieważ od czasu stwierdzonej kradzieży upłynęło ponad 2 lata. Przeprowadzone badanie doprowadziło do ustalenia dwóch spośród
trzech sprawców zaboru kbk AK.
e. Stan zaawansowania sprawy a badania poligraficzne

Z praktyki użycia w Polsce poligrafu do rozwiązywania spraw kryminalnych
wynika, że pracownicy organów ścigania na ogół występują z wnioskiem
o przeprowadzenie testu w sytuacjach, gdy zostały wyczerpane wszystkie
środki i sprawa praktycznie kwalifikuje się do umorzenia. Jest to, oczywiście,
zła praktyka, ponieważ w takich przypadkach mamy do czynienia z niewłaściwymi działaniami wykrywczymi. Ekspert z dziedziny badań poligraficznych nie
jest bowiem w stanie naprawić błędów, jakie zostały popełnione w czasie postępowania. Wynika więc z tego, że poligraf nie może być ostatnią deską ratunku. Sytuacja ta jest być może związana i z tym, że środek ten jest mało
spopularyzowany w naszym kraju, a przy tym liczba operatorów jest niewielka w stosunku do potrzeb. Specjaliści zwracają także uwagę na fakt, że badania poligraficzne są procedurą wzbudzania (ujawniania) i rejestrowania śladów emocjonalnych, przeto ich przeprowadzenie jest możliwe tylko wówczas,
gdy ślady takie jeszcze istnieją. Praktycznie badanie poligraficzne może być
stosowane jedynie w najwcześniejszych fazach postępowania karnego.
Udział osoby, która ma być badana w postępowaniu (przesłuchanie jej, zapoznawanie z materiałami sprawy itd.), niszczy pierwotne ślady emocjonalne,
nanosi ślady nowe, czyniąc przyszłe badania poligraficzne zazwyczaj nieskuteczne.

Nie kwestionując słuszności tej tezy należy jednak zwrócić uwagę, że nie
można stosować się tu do sztywnych, niezmiennych reguł. Moment wyboru
czasu badania powinien być zawsze uzależniony od konkretnych okoliczności w danej sprawie. Na przykład niecelowe byłoby posłużenie się poligrafem w sprawie, w której nie ma wytypowanego grona osób podejrzanych
i nieznanych jest wiele podstawowych faktów związanych z utratą bądź zaborem broni, tzn. nie wiadomo dokładnie, ile zginęło sztuk broni i w jakich

42

okolicznościach. Takim przykładem może być sprawa, kiedy czynności operacyjno-procesowe nie doprowadziły do ustalenia okoliczności, w jakich doszło do utraty broni i postępowanie karne zostało umorzone z powodu
niewykrycia sprawcy. Dopiero fakt podrzucenia broni przez jednego ze
sprawców naprowadził na krąg osób związanych ze sprawą i wytypowanie
do badań poligraficznych kilku żołnierzy, wśród których ekspert wyłonił
sprawców kradzieży.

Jak słusznie stwierdził A. Krzyścin, decydujące znaczenie dla pozytywnych rezultatów testu ma wybór właściwego czasu badania podejrzanych
osób. Należy zawsze przy tym uwzględnić sytuację psychologiczną, w jakiej
znajduje się ewentualny sprawca kradzieży lub utraty broni. Okazuje się bowiem, że jeżeli w jego przekonaniu istnieje mała szansa zdemaskowania go,
to nie będzie on reagował właściwie na pytania krytyczne w czasie testów.
W tym miejscu przypomnę opisywaną sprawę, gdy w grupie 83 osób wytypowanych do badań znajdował się sprawca, lecz ekspert nie stwierdził u niego reakcji na pytania krytyczne. Spowodowane to było m.in. tym, że wymieniony był zorientowany, jakimi danymi o okolicznościach popełnienia przestępstwa dysponują organa ścigania i dlatego był przekonany, że nikt nie będzie go o nic podejrzewał. Dopiero przy badaniu drugim, kiedy na jaw wyszły
nowe okoliczności sprawy (mimo upływu długiego czasu od daty dokonania
przez niego włamania i kradzieży broni – 6 miesięcy), czując się tym razem
zagrożony, wykazywał reakcje na pytania krytyczne. Doprowadziło to do jego zdemaskowania i odzyskania broni.

Badając przyczyny małej skuteczności badań poligraficznych w sprawach,
które zostały umorzone z powodu niewykrycia sprawcy, należy zauważyć, że
badania te najczęściej były stosowane równocześnie z innymi środkami pracy operacyjnej. Czas ich przeprowadzenia od chwili stwierdzenia przestępstwa mieścił się w przedziale dwóch tygodni. Nie przyniosło to jednak pozytywnych rezultatów. Wprawdzie w kilku sprawach ekspert wytypował żołnierzy, którzy wyraźnie reagowali na pytania krytyczne, lecz działania operacyjno-śledcze nie zdołały dostarczyć wystarczających dowodów procesowych
obciążających wytypowanych sprawców zaboru broni. W pewnych umorzonych sprawach nie zdołano doprowadzić do zawężenia kręgu osób podejrzanych o dokonanie kradzieży ze względu na nieustalenie czasu i miejsca utraty broni. Przy tym należy dodać, że przyczyną mało czytelnej reakcji sprawcy
może być także to, że jest on osobnikiem o silnym typie układu nerwowego,
co ma związek ze słabą reaktywnością.

Z teorii i praktyki wynika, że badania poligraficzne nie zawsze są skuteczne – zdarza się, że sprawcy przestępstw w czasie badań nie reagują
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odpowiednio. Dlatego też wyniki tych badań należy traktować z dużą rezerwą. Przykłady takich sytuacji są następujące:

1. Włamanie i kradzież pistoletu P-64 przechowywanego w metalowej
szafie oficera dyżurnego JW w Pile. Fakt ten został ujawniony 27 maja 1985
r., organa ścigania powiadomiono 29 maja. Do badań poligraficznych wytypowano na 3-4 czerwca 10 żołnierzy, w tym ustalonego później sprawcę kpr.
Cz. We wniosku końcowym badania ekspert stwierdził, że nie jest prawdopodobne, aby w grupie badanych osób był sprawca. Został on zdemaskowany na podstawie zebranych śladów linii papilarnych w czasie oględzin
miejsca włamania. Podczas przesłuchania wyjaśnił, że pełniąc służbę pomocnika oficera dyżurnego, 15 maja przy użyciu rąk odgiął narożnik drzwi
metalowej szafy i wyjął z niej pistolet. Początkowo broń ukrywał w swoim
plecaku w sali żołnierskiej, a 28 maja, wyjeżdżając na urlop, zabrał broń
i ukrył (za wiedzą ojca) w specjalnym schowku w murze budynku gospodarczego. Na początku czerwca broń odzyskano. Z akt sprawy wynikało, że
kpr. Cz. miał wykształcenie podstawowe oraz niski poziom inteligencji.
W wywiadzie środowiskowym stwierdzono, że pochodził z ubogiej rodziny,
przebywał w domu dziecka, miał skłonność do drobnych kradzieży i przez
swoje otoczenie był dyskryminowany ze względu na ubóstwo rodziców. Biorąc pod uwagę te dane dotyczące osobowości sprawcy oraz fakt ukrycia
przez niego broni poza terenem jednostki (przed badaniem poligraficznym),
można zrozumieć jego brak reakcji na pytania krytyczne.

2. W kolejnych analizowanych sprawach ich sprawcy również zostali wyeliminowani przez eksperta w czasie badania poligraficznego. Jeden z nich
przyznał się w trakcie przesłuchania. Drugi został ustalony na podstawie
ekspertyzy mechanoskopijnej (przez zidentyfikowanie narzędzia włamania).
Z badań psychiatrycznych wynikało, że wymienieni w chwili popełnienia czynu rozumieli jego znaczenie, natomiast zdolności pokierowania swoim postępowaniem mieli ograniczone w stopniu znacznym. Opinia biegłych psychiatrów wyjaśniła, dlaczego sprawcy nie reagowali w sposób znaczący
w czasie badań poligraficznych.
f. Najbardziej skuteczny sposób wykorzystania poligrafu w sprawach
zaboru broni

Znanych jest kilka sposobów wykorzystania poligrafu w pracy organów
ścigania karnego. Generalnie można wyróżnić dwie podstawowe metody
użycia tego aparatu w zależności od przeznaczenia wyników badania, tzn.
dla celów:
– dowodowych,
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– związanych z uzyskiwaniem istotnych informacji, których ustalenie
w krótkim czasie z innych źródeł jest niemożliwe lub bardzo trudne.

Ocena dowodowego znaczenia badań poligraficznych w procesie karnym stwarza niemałe trudności. Przyczyną tego nie jest dyskusja, jaka
toczy się ciągle w literaturze przedmiotu na ten temat lecz raczej zbyt uboga praktyka polskiej judykatury w tym względzie. Dowód z badań poligraficznych w praktyce polskich organów wymiaru sprawiedliwości był dotychczas uwzględniany w niewielu sprawach karnych, biorąc pod uwagę czas
(około 25 lat) stosowania poligrafu w Polsce.

Wynika to m.in. z faktu, że wokół poligrafu wykorzystywanego w procesie karnym do badania osobowych źródeł dowodowych, wytworzono atmosferą niesprzyjającą rozważanej i merytorycznej jego ocenie przez naukę.
Z jednej strony sfetyszyzowano samą aparaturę, traktując ją niekiedy jako
„cudowny środek”, rozwiązujący odwieczny problem obiektywnego sprawdzianu wiarygodności badanych osób, gdy w rzeczywistości poligraf jako instrument poznawczy służy jedynie do uzyskiwania wstępnego materiału dla
eksperta. Z drugiej zaś strony niektórzy przedstawiciele nauki zajmują skrajnie odmienne stanowisko i w ogóle nie uznają takich badań na gruncie procesu karnego. Ta rozbieżność sądów niewątpliwie przyczyniła się do ostrożnego traktowania metody poligraficznej wiedzy o czynie sprawcy. Mimo rozbieżności owych sądów wymiar sprawiedliwości w Polsce w praktyce nie
odrzucił bezwzględnie dowodu z tych badań (co oznacza że, uplasował się
już on w grupie dowodów znanych naszej procedurze), a w przypadkach
gdy zostaje przeprowadzony, ma postać najczęściej dowodu z biegłego.

Natomiast doświadczenia wojskowych ekspertów świadczą o tym, że
najskuteczniejszą metodą jest użycie poligrafu jako środka pracy operacyjnej, pomocnego przede wszystkim w typowaniu osób, które można zaliczyć do aktywnych uczestników zdarzenia, oraz w uzyskiwania danych,
które mogą posłużyć do zdobycia dowodów procesowych jednoznacznie
akceptowanych przez nasze sądy, np. odnalezienie utraconej broni.
g. Wnioski:

1. Jednostki Wojskowej Służby Wewnętrznej początkowo w ramach analizowanych spraw nie wykorzystywały w pełni możliwości techniki badań poligraficznych ze względu na nieznajomość tego zagadnienia. W późniejszym okresie stan ten uległ znacznej poprawie.
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2. Badania poligraficzne w analizowanych sprawach przyczyniły się do:
– zawężenia kręgu podejrzanych lub osób rozpracowywanych,

– bezpośredniego wytypowania sprawcy,
– uzyskania informacji o innych przestępstwach dokonanych przez badanych.

3. Właściwe wykorzystanie techniki badań poligraficznych przyspieszyło
zakończenie spraw. Na 73 sprawy tylko w 43 przypadkach (w I okresie
w 50%, w II w 65%) zastosowano badania poligraficzne. Wynikało to z faktu, że:
– sprawy zostały wyjaśnione we wstępnym okresie wykonywania czynności
operacyjno-śledczych,
– WSW dysponowało tylko jednym poligrafem obsługiwanym
przez dwóch ekspertów.
4. Obecnie istnieją odpowiednie warunki ku temu, by wojskowe organa
ścigania wykorzystywały w swej pracy poligraf częściej niż dotychczas.

5. Jeżeli poligraf rzeczywiście zostanie wprowadzony na stałe do działań wykrywaczych, konieczne jest przeszkolenie stosownej liczby kandydatów na przyszłych ekspertów. Nie bez znaczenia jest fakt, że szkolenie dobrego specjalisty trwa minimum 3 lata,
6. Daje się zauważyć rozproszenie wysiłków różnych polskich placówek,
zarówno cywilnych, jak i wojskowych, co powoduje dublowanie przedsięwzięć związanych z naukowym opracowaniem tej metody badań.

3.2. W sprawach o utratę informacji niejawnych

W analizowanym okresie prowadzono badania poligraficzne w 77 sprawach o utratę niejawnych dokumentów. Zbadano łącznie 410 osób. W tego
typu sprawach niezbędna jest uwaga dotycząca samej istoty badań poligraficznych. Podstawą badań jest świadomość osoby badanej, posiadanie
przez nią wiadomości o zdarzeniu. W przypadku niejawnych dokumentów
przypadkowe ich zagubienie w nieznanych okolicznościach, niezamierzone
zniszczenie itd. nie daje bowiem podstaw do przeprowadzenia badań poligraficznych.

Jedynie w przypadkach świadomego zaboru, ukrycie dokumentów,
można oczekiwać rezultatów.
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3.3. W sprawach zleconych przez milicję obywatelską
w latach 1970-1977

Eksperci wojskowi dla potrzeb kierownictwa WSW w lutym 1978 r. dokonali analizy spraw, w których prowadzono badania poligraficzne na zlecenie organów milicji obywatelskiej. Badania te były prowadzone przez
dwóch ekspertów WSW od 1970 r. Zleceniodawcami były biura kryminalne
i dochodzeniowo-śledcze Komendy Głównej oraz sporadycznie komendy
wojewódzkie MO. Do grudnia 1977 r. badania przeprowadzono w 93 sprawach, a objęto nimi 279 osób. Przekrój społeczny badanych był dość zróżnicowany. Najwięcej było osób, które niejednokrotnie weszły w kolizję
z prawem – przebywały już w więzieniach lub zakładach poprawczych,
często nigdzie nie pracowały i były „wykolejone” moralnie. Poddawano badaniom także osoby o wysokim poziomie inteligencji, które znalazły się po
raz pierwszy z różnych przyczyn w kręgu podejrzeń.
Około 90% spraw dotyczył najcięższych przestępstw kryminalnych, tj.
zabójstw połączonych z gwałtami, rabunkiem itp., znacznie mniej poważnych włamań. W zasadzie wszystkie sprawy ze względu na ich skomplikowany charakter były nadzorowane bądź prowadzone bezpośrednio przez
Komendę Główną Milicji Obywatelskiej.
Liczbę spraw w poszczególnych latach z określeniem miejsca
prowadzenia badań zestawiono w tabeli 5.
Tabela 5

Były to sprawy skomplikowane, w których milicja wyczerpała wszystkie
możliwości ustalenia sprawców przestępstw. Podstawową trudnością był
najczęściej brak dowodoów, zarówno rzeczowych, jak i osobowych. Podejrzenia opierały się w zasadzie na poszlakach. W związku z tym celem ba-
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dań poligraficznych było najczęściej utwierdzenie oficerów milicji prowadzących sprawę o związku podejrzanych z danym przestępstwem lub o jego braku. Do wyników badań zawsze przywiązywano dużą uwagę.

Analizując badania poligraficzne prowadzone w ciągu 8 lat dla potrzeb
organów milicji, można zauważyć, że w wielu sprawach przyniosły one pozytywny wynik (zweryfikowane sądownie: 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 latach 1975-1977 wyniki były lepsze, ponieważ sprawy były niezadawnione. Dowodem uznania pomocnej roli badań poligraficznych było 18 pism
przesłanych na ręce kierownictwa WSW przez dyrektorów biur KG Milicji
wyrażających podziękowanie za pomoc w wyjaśnieniu wielu trudnych
i skomplikowanych spraw kryminalnych. O tym, że badania były prowadzone w sprawach trudnych, dotyczących najcięższych przestępstw, świadczy
następujące zestawienie:
– zabójstwa
– 72 sprawy,
– włamania, rozboje, napady rabunkowe i zgwałcenia – 10 spraw,
– pożary (celowe podpalenia)
– 3 sprawy,
– zaginięcia osób i inne
– 6 spraw,
razem

– 91 spraw.

O trudności tych spraw świadczy również fakt, że mimo intensywnego prowadzenia śledztw przez całe grupy operacyjno-śledcze spośród 72 spraw
o zabójstwa w 48 przypadkach (66%) nie ustalono sprawców w sensie procesowym i nie postawiono ich w stan oskarżenia. Jednym z istotnych czynników, który ujemnie wpływał na wyniki badań, był znaczny upływ czasu od
chwili zaistnienia zdarzenia do momentu rozpoczęcia badań psychofizjologicznych podejrzanych osób, zwłaszcza w latach 1970-1974.
W ujęciu czasowym problem ten kształtował się następująco:

–
–
–
–
–
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do miesiąca od chwili zdarzenia
do 3 miesięcy
do 6 miesięcy
do roku
powyżej roku
razem

–
–
–
–
–

6 spraw,
16 spraw,
19 spraw,
28 spraw,
22 sprawy,

– 91 spraw.

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 miesiącach 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 środkiem dla służb operacyjno-śledczych, dzięki nim wyeliminowano 164
osoby (59%) z ogólnej liczby 279 podejrzanych;
– należy je traktować jako naukowo-techniczny środek będący na usługach organów ścigania;
– badania poligraficzne powinny być stosowane łącznie z innymi przedsięwzięciami taktyki i techniki operacyjno-śledczej. Stosowanie ich jako
samoistnego środka dowodowego nie ma obecnie racjonalnego i procesowego 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 operatora
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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Podstawową korzyścią pierwszych prób wykorzystania ekspertyzy poligraficznej w procesie karnym było spowodowanie koniecznością ustosunkowania się polskich sądów do problemu dopuszczalności poligrafu w postępowaniu dowodowym. Sąd Najwyższy trzykrotnie w swoich orzeczeniach
zajął stanowisko w tej kwestii.
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 podstawę 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 Wojewódzki na wniosek stron może przeprowadzić dowód z badań
wariograficznych, jednakże badania takie muszą się odbywać z udziałem
lekarzy, którzy mogliby wydać opinię co do stanu zdrowia psychicznego
i cech osobowości oskarżonych oraz co do stanu zdrowia psychicznego
badanych i wpływu badania na ich zachowanie się w czasie badania”.
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 własnym „wynalazkiem” orzecznictwa polskiego, z punktu widzenia kryminalistyki 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 precyzyjnie 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:
Ważkim wydarzeniem było orzeczenie SN, że podstawę prawną badań
poligraficznych stanowi art. 176 § 1 k.p.k. Rozwiane zostały wątpliwości
co do tego, czy badania poligraficzne:
– są działaniem legalnym,
– dopuszczalnym,
– nie naruszają uprawnień podejrzanego (oskarżonego).

Pierwsze przypadki występowania ekspertów z dziedziny badań poligraficznych w charakterze biegłych w czasie przewodów sądowych były źródłem
wielu doświadczeń oraz wskazywały błędy, których należy unikać w czasie
składania zeznań. Przede wszystkim biegły w tej dziedzinie nie może się ograniczyć do odpowiadania na pytania obrońców odnoszące się do prostych
twierdzeń, ale musi swoją opinię uzasadnić wnioskami płynącymi z teorii
i praktyki badań poligraficznych. Gdyby w sprawie grodziskiej ekspert dowiódł,
że stan psychofizyczny osoby badanej znajduje odbicie w tzw. normie fizjologicznej zarejestrowanej przed testem i po nim oraz w trakcie odpowiedzi na
pytania neutralne (obojętne), co stanowi punkt wyjścia do oceny, czy dane pytanie krytyczne spowodowało zarejestrowanie reakcji śladowej, to nie dopuściłby do sformułowania przez obronę wniosków dotyczących odrzucenia takiego dowodu. Ponadto obrońca w tej sprawie w skardze rewizyjnej wytknął
brak udziału lekarzy w badaniu.

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”.
Ocena sprawozdania z badania poligraficznego przez sądy wskazała na
konieczność unikania we wnioskach końcowych ogólnych stwierdzeń oraz
precyzyjniejszego formułowania opinii przez eksperta. Na przykład Sąd Wojewódzki w Warszawie w sprawie grodziskiej zwrócił uwagę na to, że oskarżony jest związany ze zdarzeniem, ponieważ jest oskarżony o popełnienie
tego przestępstwa.
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Natomiast Sąd Wojewódzki w Zielonej Górze w sprawie spowodowania
eksplozji materiału wybuchowego stwierdził: „na podstawie badania poligraficznego umieszczonego na str. 219 zarzutu, że oskarżony miał związek
z wybuchem, należy podkreślić inne aspekty tego związku, np.: że w wybuchu został zniszczony dom, który był własnością kochanki oskarżonego, tym
samym jego samego, że po wybuchu oskarżony był aresztowany, cierpiał
i dlatego podczas badania mógł przeżywać psychofizjologiczne napięcie”.
Na skutek tego badanie nie mogło być przekonującym dowodem. I tak sąd
uznał, że oskarżony zawsze „miał związek” z danym przestępstwem.

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

Na podstawie opinii przedstawicieli naukowego podejścia do procesu karnego, będących rzecznikami wykorzystania poligrafu w postępowaniu sądowym wypracowano następujący pogląd:
– przedmiotem dowodowym jest zarejestrowanie lub niezarejestrowanie
wyróżniających zmian w parametrach fizjologicznych spowodowanych
określonymi pytaniami krytycznymi, które okazały się lub nie okazały się
silnymi bodźcami emocjogennymi;
– źródłem dowodowym jest biegły, ekspert w dziedzinie psychofizjologicznych badań poligraficznych;
– środkiem dowodowym jest ekspertyza poligraficzna będąca sprawozdaniem z przeprowadzonego badania, zawierająca opinię biegłego.

3.5. Szkolenie kandydatów na ekspertów

Szkolenie kandydatów na ekspertów odbywało się w miarę potrzeb oraz
pojawiania się nowych wiadomości w związku z rozwojem badań
poligraficznych. Jak zaznaczono na wstępie, pierwszych kilku ekspertów zostało przeszkolonych w 1969 r. przez A. Krzyścina, z czego dwóch było praktycznie zaangażowanych lub odpowiadało za badania w służbie. W 1971 r.
został przeszkolony M. Jóźwiak. Po sympozjum toruńskim eksperci wojskowi doszli do przekonania, że należy zgłębić wiedzę w tej dziedzinie i dlatego
w maju 1977 r., po uzgodnieniach z T. Hanauskiem i dr. Widackim, zaplanowano staż dla naszych oficerów w Zakładzie Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestniczyli w nim: Ł. Wiśniewski i M. Jóźwiak.
W czasie tego stażu pracownicy naukowi UJ i Akademii Medycznej w formie
konsultacji zapoznali ich z następującymi zagadnieniami:
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– polski k.p.k. – miejsce biegłego w nim, porównanie z sytuacją
w innych krajach;

– psychologia – podstawy;
– psychiatria – podstawy;

– fizjologia – podstawy, praktyczne zastosowanie badań poligraficznych.

Staż ten odbył się w dwóch turach, a mianowicie: 13-25 czerwca i 5-19
września.
Pierwszy cykl wykładów obejmował:
 Wstępne wiadomości z zakresu konstrukcji procesu karnego – prof. Hanausek,

 Budowa i funkcjonowanie sytemu nerwowego – dr Pałczyński,
 Elementy psychologii klinicznej – mgr Motyka,
 Psychopatologia i elementy psychiatrii, ćwiczenia – dr Gierowski, dr Zięba, dr Czeczótko,

 Technika badań poligraficznych, cz. I – dr Widacki,
 Problematyka dowodowa na gruncie k.p.k. – prof. Hanausek,
 Technika badań poligraficznych, cz. II – dr Widacki,
 Usytuowanie badań poligraficznych w procesie – prof. Hanausek,
 Ćwiczenia i badania eksperymentalne – dr Widacki,
 Wartości diagnostyczne badań poligraficznych, ćwiczenia – dr Widacki,
 Metody badań osobowości, ćwiczenia – mgr Motyka,
 Nowe techniki badań poligraficznych, ćwiczenia – dr Widacki,
 Formalne wymogi przesłuchania a zagadnienia taktyki – prof. Hanausek,
 Samodzielne studiowanie literatury.
W drugim cyklu tematyka była następująca:

 Psychofizjologiczne podstawy procesów emocjonalnych – pracownicy
naukowi Akademii Medycznej
 Psychologia kliniczna – problematyka dewiacji osobowości – prof. Susułowska, dr Motyka,
 Symptomatologia chorób psychicznych – elementy psychiatrii sądowej,
ćwiczenia – pracownicy Kliniki Psychiatrycznej AM,
 Neurofizjologiczne podstawy procesów emocjonalnych – dr Pałczyński,
 Prawne i procesowe aspekty taktyki kryminalnej – prof. Hanausek,
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 Taktyka przesłuchania podejrzanego – prokurator wojskowy i naczelnik
wydziału śledczego milicji,
 Kryminalistyczna i procesowa koncepcja dowodu – prof. Hanausek,
 Badania poligraficzne w świecie – dr Widacki,
 Badania poligraficzne w krajach socjalistycznych. Ewolucja poglądów
w nauce radzieckiej – dr Widacki.

Zdobyty bardzo duży zasób wiedzy pozwolił tym oficerom lepiej rozumieć
i prowadzić badania poligraficzne oraz w późniejszym okresie przekazać ją
swoim następcom. Liczbę oficerów przeszkolonych w latach 1969–1990 ilustruje tabela 6.
Tabela 6

Równocześnie z organizowaniem szkolenia w Krakowie, kierownictwo
służby poleciło zorientować się w możliwościach szkolenia naszych oficerów
w USA. 9 maja 1977 r. James W. Mackenzie z Chicago Professional Polygraph Center, INC odpowiedział w nadesłanym piśmie, że można przeszkolić naszych studentów w czterech ośrodkach szkolenia operatorów poligrafu,
a mianowicie w:9
– Chicago Professional Polygraph Center, Inc,
– Leonarde Keeler, Inc,
– Polygraph Personnel Research School for Lie Detection,
– National Traininig Center of Polygraph Science.
Ośrodki, do których zwrócono się o szczegółowe informacje, poinformowały, że obywatelstwo obcego państwa nie stanowi żadnej przeszkody w ubieganiu się o przyjęcie na kurs. Warunkiem koniecznym jest natomiast ukończenie
21 lat, przedstawienie uwierzytelnionej kopii świadectwa ukończenia szkoły średniej dla pracowników policji i sądownictwa z praktyką zawodową lub dyplomu
ukończenia szkoły wyższej dla kandydatów bez praktyki policyjnej i sądowniczej. Preferowani są kandydaci z ukończoną szkołą wyższą w dziedzinie kryminologii, kryminalistyki sądowej i nauk policyjnych. Wymagana jest również nienaganna opinia z miejsca służby, a w niektórych ośrodkach kandydaci muszą
9 Pismo Jamesa Mac Kenzie do B.WoŸnieckiego z 9 maja 1977 r. w posiadaniu autora.
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przejść badania na poligrafie z zadaowalającym wynikiem. Dla kandydatów –
obywateli obcych państw obowiązkowa jest znajomość języka angielskiego
w mowie i piśmie.
Cykl szkolenia operatora poligrafu obejmował trzy etapy:
1) szkolenie podstawowe, teoretytczno-praktyczne w wymiarze około 250
godzin na 6-7 tygodniowych kursach stacjonarnych organizowanych
w ośrodkach;
2) praktyczne szkolenie doskonalące i konsultacje prowadzone przez wykwalifikowanych i aprobowanych przez ośrodek specjalistów w miejscu
dogodnym dla studenta, w czasie którego musiał on przeprowadzić odpowiednią liczbę testów analitycznych i przesłać sprawozdania z tych testów
do ośrodka;
3) sesję egzaminacyjną połączoną ze szkoleniem uzupełniającym dla studentów, którzy przeszli z wynikami zadowalającymi drugi etap cyklu.
Pełny cykl szkolenia trwał przeciętnie około roku. Koszty zapisu i uczestnictwa w pierwszym etapie kursu wahały się w granicach 1250 do 1860 $ bez
uwzględnienia kosztów utrzymania i dojazdów lub w wysokości 3300 $ z uwzględnieniem tych kosztów. Szczegółowe dane dotyczące ośrodków i kosztów
przedstawiono w tabeli 7.
Tabela 7

W 1987 r. WSW kupiło nowy egzemplarz elektronicznego poligrafu Lafayette model 76 198 GA do prowadzenia badań poligraficznych w wojsku.
Wyniki badań przeprowadzonych w latach 1977-1990 zestawiono w tabeli 8.
W omawianych latach liczba spraw, w jakich prowadzono badania poligraficzne, była podobna (około 50 spraw). W latach 1989-1990 było ich najmniej, ponieważ mówiono wówczas o rozwiązaniu Wojskowej Służby We-
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Tabela 8

wnętrznej, co nie wpływało mobilizująco na pracę oficerów dochodzeniowośledczych i ekspertów. W tym okresie badania przeprowadzono w 666 sprawach, obejmując nimi 3194 osoby. Ponieważ badania prowadził jeden ekspert, średnio przebywał on ponad połowę roku poza domem (50 spraw,
każda minimum 3 dni na każdą sprawę, czyli ponad 150 dni). Dochodziło do
tego opracowanie sprawozdania (opinii). Wynika z tego, jak duże obciążenie
stanowiły te badania dla eksperta.
Zleceniodawcami były nadal te same instytucje i organa. Dominowały jednostki WSW – 455 spraw i milicja – 196. Prokuratura powszechna – 11 spraw
iwojskowa – 4. Z zestawienia tego wynika to, że badania poligraficzne zakorzeniły się na dobre w pracy wojskowych organów ścigania (około 70%).
Świadczyło to również o tym, że spełniały swoją funkcję. Także milicja często
korzystała z badań w skomplikowanych sprawach, zwłąszcza w latach 19771983. Średnio w roku było ich około 20. Później znacznie zmniejszyło się zapotrzebowanie na te badania (około 5-10 rocznie). Znamienne przy tym było
to, że w tym okresie zaczęły napływać pojedyncze zlecenia na badania
poligraficzne także od prokuratury powszechnej, czego nie notowano dotychczas. Sądy nadal jednak stały na stanowisku, że badania te nie stanowią
dowodu w procesie. Tak więc eksperci wojskowi w tym okresie byli wzywani
tylko czterokrotnie przed oblicze temidy.

Badania poligraficzne były prowadzone w sprawach najcięższego kalibru, a mianowicie:
– zabór broni – 179,
– zabójstwa – 133,
– zabór mienia wojskowego – 50,
– napad rabunkowy – 38,
– utrata dokumentu niejawnego – 37,
– pożar – 12,
– zgwałcenia – 3,
– inne – 214.
Z podsumowania całego okresu prowadzenia badań poligraficznych
w działalności WSW (od 1969 do 1990 r.) wynika, że zrealizowano 940 badań, którymi objęto 4784 osoby. Jednostkami, które zleciły badania były:
– WSW – 645,
– MO – 279,
– prokuratura powszechna – 11,
– prokuratura wojskowa – 5.
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Badania prowadzono w następujących kategoriach przestępstw;
zabór broni – 271,
zabójstwa – 209,
zabór mienia wojskowego – 76,
utrata dokumentu niejawnego – 57,
napad rabunkowy – 43,
pożar – 13,
zgwałcenia – 5,
inne – 267.

Ryc. 6. Aparat elektroniczny Lafayette. 1 – model 761-98-GA (pięciopisakowy) rejestrujący cykl oddechu z klatki piersiowej i przepony brzusznej, ciśnienie i tętno krwi
oraz reakcję elektrodermalną, tz. RED, 2 – składany specjalistyczny fotel do badań
poligraficznych, 3 – mankiet sfigmografu do rejestrowania ciśnienia i tętna krwi
z przedramienia, 4 – rurki pneumografu rejestrujące cykl oddechu, 5 – elektrody rejestrujące reakcję elektrodermalną z palca wskazującego i serdecznego, 6 – gruszka
do ciśnieniomierza, 7 – znacznik pytań, 8 – poligram z zapisem zmian psychofizjologicznych testowanej osoby, 9 – wyposażenie dodatkowe – przetwornik do pletyzmografu przetwarzający szybkość pulsu i wartość przepływającej w czasie badania krwi
z palca. Źródło: instrukcja – poligraf „Lafayette Instrument Company, Indiana”.
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4. ROZWÓJ BADAŃ POLIGRAFICZNYCH
W ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W LATACH 1990-1998.

Żandarmeria Wojskowa została utworzona rozkazem Ministra Obrony
Narodowej z 18 kwietnia 1990 r. Zgodnie z decyzją wyższych przełożonych
z dniem 1 września 1990 r. rozpoczęła funkcjonowanie w nowych strukturach organizacyjnych, realizując powierzone zadania. Na bazie laboratorium
kryminalistycznego Szefostwa WSW powstała samodzielna jednostka organizacyjna – Zakład Techniki Kryminalistycznej i Ochrony Specjalnej Sztabu
Generalnego,
podporządkowany
następnie Komendantowi Głównemu
ŻW. W skład Zakładu wchodzi Oddział
Techniki Kryminalistycznej, w którym
działał między innymi ekspert badań
poligraficznych.

Ryc. 7. Logo nowo utworzonej
w 1990 r.
Żandarmerii Wojskowej

Po kilkunastu latach doświadczeń
większość polskich ekspertów odrzuciła amerykańską teorię wykrywania
za pomocą poligrafu faktów wprowadzania w błąd (detection of deception)
jako niewłaściwą. Opracowano nowy,
oryginalny model badania, obejmujący trzy główne elementy polegające
na:

– identyfikacji kryminalistycznej,
– reprodukcji śladów pamięciowych zakodowanych w mózgu sprawcy
przestępstwa lub wykazaniu, że takowe ślady nie występują w systemie nerwowym badanej osoby;
– aktywnym poszukiwaniu potrzebnych dla śledztwa informacji, zwłaszcza takich, które prowadzą do uzyskania nowych dowodów obciążających lub odciążających.

W modelu tym nie mamy do czynienia z wykrywaniem kłamstwa i oceną
wiarygodności wyjaśnień lub zeznań. Nie dostrzegli tej zmiany autorzy nowego k.p.k.

Obecnie poligraf jest wykorzystywany przez pięć instytucji państwowych:
UOP, WSI, Straż Graniczną, Główny Inspektorat Celny i Żandarmerię Wojskową. Z tym że tylko ostatnia z wymienionych prowadziła badania w spra-
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wach karnych, pozostałe natomiast wykonują głównie badania personalne
związane z zatrudnieniem.

W latach 1990-1998 ekspert Oddziału Techniki Kryminalistycznej Żandarmerii Wojskowej przeprowadził 244 badania, co stanowi 26% spraw z poprzednich 21 lat, a 20% wszystkich badań w wojsku. Zbadano w tym okresie 632 osoby, które były przedmiotem zainteresowania instytucji podanych
w tabeli 9.
Tabela 9

Ryc. 8. Na fotografii zaprezentowano specjalistyczny sprzęt do prowadzenia psychofizjologicznych badań poligraficznych oraz sposób podłączenia testowanej
osobie pięciu czujników, które rejestrują zmiany fizjologiczne organizmu.
Badanie wykonywał J. Bieńkuński, Warszawa 1998 r.
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Z przedstawionych danych statystycznych wynika, że największą ilość
zleceń przekazały jednostki prokuratury powszechnej (115), Żandarmerii
Wojskowej (96) i Policji (19). Patrząc na to zestawienie, nasuwa się pytanie,
dlaczego tak mało zleceń było ze strony policji? Odpowiedź jest prosta: policja zawsze doceniała znaczenie tych badań, jednak postanowienie o powołaniu biegłego tej specjalności może wydać jedynie prokurator. Należy
dodać, że policja nie dysponowała doświadczonym specjalistą w tej dziedzinie. Jak wynika z tabeli, w pierwszym okresie badań wykonywanych przez
nowego poligrafera J. Bieńkuńskiego, nieznaczna ich liczba była wynikiem
zdobywania dopiero przez niego umiejętności praktycznych pod okiem eksperta M. Nuszkiewicza. Dopiero w latach 1993-1995 był on w pełni wykorzystywany jako ekspert w sprawach kryminalnych prowadzonych przez wojsko
oraz cywilne organa ścigania. W sporadycznych przypadkach wojskowe
organa ścigania korzystały także z badań prowadzonych przez ekspertów
z ośrodków naukowych (Mariusz Kulicki, Ryszard Jaworski), ponieważ ekspert wojskowy nie był w stanie wykonać wszystkich wpływających zleceń.
Od roku 1996 nastąpiło zmniejszenie liczby badań (z 36 do 31, w 1997 r.)
w sprawach kryminalnych. Dotyczyło to zwłaszcza zleceń ze strony Żandarmerii Wojskowej. Wówczas to bowiem rozgorzała w prasie dyskusja o zakazie prowadzenia badań poligraficznych. Ponadto Żandarmeria Wojskowa
w lutym 1998 r. została bez eksperta, ponieważ ostatni z nich odszedł na
emeryturę. Przy czym w sporadycznych przypadkach o przeprowadzenie
badań poligraficznych wnioskowały również sądy i adwokaci. Kategorie
przestępstw, w jakich zlecano badania zestawiono w tabeli 10.
Tabela 10
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Z tabeli tej wynika, że dominującą kategorię przestępstw stanowiły sprawy
zabójstw (109) i kradzieży (93), w tym broni (46). Były to sprawy najczęściej
poszlakowe, gdy niejednokrotnie wykorzystano wszelkie możliwe środki pracy wykrywczej, w tym również środki niekonwencjonalne (pozaprawne). Nie
pozwoliły one jednak na zebranie dowodów, które umożliwiłyby wnioskowanie, jaki był przebieg i okoliczności danego przestępstwa i kto może być jego
sprawcą. Dlatego też sięgano w tych przypadkach po badania poligraficzne.

Ryc. 9. Wykaz miejscowości w Polsce, gdzie były wykonywane badania poligraficzne w latach 1990-1998 na rzecz wojskowych organów ścigania, prokuratury
i sądów powszechnych oraz policji przez eksperta mjr. mgr. Jacka Bieńkuńskiego
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Przeprowadzając badania w sprawach, ekspert zajmował się 632 osobami, które zakwalifikował w następujący sposób:
– niemające związku ze sprawą – 332,
– mające związek ze sprawą – 269,
– brak rozstrzygającej oceny – 31.

Na uwagę zasługuje fakt, że z ogólnej liczby zbadanych osób tylko 69 było w przeszłości karane sądownie. Istotne jest również i to, że w ciągu ostatnich dwóch lat ekspert był wzywany 41 razy w charakterze biegłego przez sądy, gdzie dodatkowo przedstawiał ustnie opinie do załączonych pisemnych
sprawozdań. Dokładność ekspertyz w żadnej ze spraw, w których występował
przed sądem nie została zakwestionowana i obalona. Jeżeli w niektórych
sprawach sądy wydały wyroki uniewinniające, to nie było to spowodowane
błędną diagnozą biegłego, lecz brakiem dowodów winy.
Na poparcie twierdzenia, że badania poligraficzne mogą dobrze służyć
realizacji podstawowej zasady procesu karnego, a mianowicie ustaleniu
prawdy materialnej, niech posłużą następujące przykłady.

 Spośród trzech podejrzanych, którym przedstawiono zarzuty i których
aresztowano, dwóch przyznało się do kradzieży kbk-G „Pallad” z magazynu
broni jednostki wojskowej w Modlinie w 1992 r. W wyniku przeprowadzonych
badań stwierdzono na podstawie zarejestrowanych zmian psychofizjologicznych, że wymienieni żołnierze nie mają związku z tym przestępstwem, ale
z innymi czynami nie objętymi zarzutami. Wyniki tych ocen były negatywnie
przyjęte przez niektórych prowadzących śledztwo. W czasie sprawdzania
kolejnej wersji i typowania do testów nowych osób stwierdzono, że szer. rez.
G. może być zamieszany w kradzież poszukiwanej broni. W wyniku podjętych czynności procesowych potwierdzono opinię eksperta. Sprawca przyznał się do kradzieży i wskazał miejsce ukrycia broni. Stwierdził przy tym, że
w czasie, gdy żołnierze (podejrzani o zabór tejże broni) usiłowali sforsować
drzwi magazynu i zostali przyłapani na gorącym uczynku, broni tej w magazynie już nie było. Mimo że przyznający się do kradzieży kbk-G byli związani z miejscem zaboru broni i czynem przestępczym, to jednak na podstawie
zmian emocjonalnych i zastosowanych technik zostali wyeliminowani jako
osoby, które tej kradzieży dokonały. Natomiast został wskazany faktyczny
sprawca, który od roku był w posiadaniu owej broni.
 Dokonano włamania do kasy i kradzieży około 43 tys. zł. w JW w Wejherowie w 1991 r. Do badań wytypowano 13 żołnierzy zawodowych. Spo-
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VABANK W KOSZARACH

Z kasy pułku skradziono 430 mln zł – sprawcy włamania już siedzą

Prowadząca śledztwo Żandarmeria twierdzi, iż
postępowanie w tej sprawie należało do najtrudniejszych. Przygotowane z podobną precyzją włamania
z udziałem osób noszących mundury wojskowe zdarzają się raz na kilka lat, a kilkumiesięczny okres
śledztwa obfitował w wiele niecodziennych epizodów; od użycia aparatu do wykrywania kłamstw wobec podejrzanego po czynną napaść na żandarma
i strzelaninę na ulicach miasta.
Włamanie nie byłoby możliwe bez nie zamierzonej pomocy osób postronnych, które nie dopełniwszy obowiązków stworzyły okoliczności sprzyjające
przestępstwu. Spodziewane rezultaty przyniosło dopiero badanie wariograficzne. W konfrontacji z aparatem do wykrywania kłamstw na nic zdały się wykręty i zaprzeczenia. Pan T. przyznał się do winy,
ujawniając przebieg zdarzenia i wspólników.
Chorąży, jako bliski kolega płatnika, doskonale
znał realia pracy kasy. Zawsze też wiedział, ile pieniędzy się w niej znajduje. Pierwszy termin włamania ustalono w kwietniu ub.r. W sejfie był wówczas 1
mld zł, lecz wskutek braku należytego przygotowania akcji zrezygnowano z realizacji planu. Wtedy
właśnie zawiązała się złodziejska szajka. która
później kontynuować miała swe próby do skutku.
Tworzyli ją znany już nam dowódca radiostacji, Andrzej T., szef kompanii mł. chor. Mariusz G. i dowódca innej radiostacji, chor. Krzysztof M., dobrej klasy
fachowcy od elektroniki, dbający o swoją opinię
w środowisku.
Mózgiem i głównym wykonawcą grupy był jednak
T. Do włamania przygotowywano się od stycznia do
października ub.r. Fiasko kwietniowej próby zmobilizowało chorążych do zintensyfikowania podjętych
czynności. Rozpracowano system alarmowy, zakładając tzw. obejście, dorobiono klucze do drzwi wejściowych pomieszczenia kasowego i sejfu. Do kolejnej, poważnej już próby realizacji planu doszło w nocy z 28 na 29 listopada ub.r. Pomiędzy godziną 3.00
a 5.00 chor. T. wszedł przez okno ubikacji usytuowanej naprzeciw drzwi prowadzących do kasy i nałożywszy na twarz czarną pończochę zaatakował wartownika usiłując unieszkodliwić go za pomocą tamponu nasączonego eterem. Marynarz nie dał się jednak obezwładnić, a sprawca musiał salwować
ucieczką z miejsca przestępstwa.
– Pod wpływem dotychczasowych doświadczeń
skorygowano plan. Pewnego styczniowego dnia,

kiedy służbę oficera dyżurnego pełnił, chor. G., T,
posługując się dorobionymi kluczami wszedł do pomieszczenia kasowego i usunął zabezpieczenia mocujące rygle okienne oraz ukręcił klamki. Na miejsce
zdarzenia powrócili po kilkunastu dniach, w nocy
z 30 na 31 stycznia, wyposażeni w nożyce, dorobione klucze i latarkę. Po włożeniu masek na twarze G.
pozostał na czatach, T. natomiast przeciął druty kolczaste i przez dziurę w ogrodzeniu dostał się do jednostki. Tam wykręcił z latarni bezpiecznik, rozłączył
obejście systemu alarmowego, przeciął pręt w kracie okiennej w kasie i wszedł do środka. Po wyjęciu
pieniędzy z sejfu zamknął kasę i powrócił tą samą
drogą.
Po dokonaniu włamania sprawcy udali się da
mieszkania pana G., gdzie przeliczyli gotówkę. Rankiem, jak co dzień, poszli do pracy. Kilka dni później
spalili koperty i woreczki. W rezultacie podziału łupu
najwięcej dostało się Andrzejowi T. – 230 mln zł. Mariusz G. otrzymał 150, a Krzysztof M. – kilkanaście
milionów. „Mózg grupy” cześć zarobku przekazał
swoim rodzicom, a za ponad 180 mln zł zakupił samochód marki „Mazda”. Prowadzącym śledztwo
„udało się” odzyskać i zabezpieczyć, oprócz „Mazdy”, około 50 mln w gotówce, małego fiata, sprzęt
radiowo-telewizyjny oraz inne, zakupione za pieniądze z kradzieży, przedmioty o łącznej wartości 22
mln zł.
Ustalono, też, iż trzej młodzi i chorążowie – działając od roku 1988 – prawdopodobnie skradli z jednostki zestaw telewizji satelitarnej, narzędzia łączności, spawarkę elektryczną, lornetkę, paliwo
i przedmioty mundurowe o wartości kilkunastu milionów złotych. Prokurator wszczął w tych sprawach,
odrębne postępowania, jedno – umorzone kiedyś
z powodu niewykrycia sprawców – wznowił. Podejrzanych tymczasowo aresztowano.
Śledztwo prowadzi jednostka ¯andarmerii Wojskowej w Gdyni pod nadzorem Prokuratury Marynarki Wojennej.
Robert KOWAL

Ryc. 10. Artykuł pt. „Vabank w koszarach” opisujący m.in. przydatność badań poligraficznych. „Polska Zbrojna” z 28.04.1992 r.
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śród tej grupy wskazano na chor. T., którego oceniano jako osobę związaną
bezpośrednio z włamaniem i kradzieżą pieniędzy oraz biorącą udział w napadzie na wartownika podczas pierwszej nieudanej próby wejścia do pomie-

Ryc. 11. Artykuł pt. „Wybuchowa paczka” opisujący przebieg i okoliczności, w jakich doszło do kradzieży broni oraz środki pracy wykrywczej zastosowane przez
Żandarmerię Wojskową. Super Express z 22.02.1995 r., wyd. Gdańsk – Elbląg
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szczenia
kasy.
W wyniku zastosowania
właściwej
taktyki przesłuchania przez oficera
do cho dze nio we go
i wykorzystania wyników
badań
poligraficznych,
wspomniany chorąży przyznał się do
popełnienia przestępstw oraz wskazał współsprawców.
Niektórzy z pozostałych badanych
zostali ocenieni, na
podstawie przeprowadzonych testów,
jako osoby mogące
mieć związek z innymi kradzieżami,
co zostało potwierdzone w czasie dochodzenia.

Ryc. 12. Szer. D.K. demonstruje sposób, w jaki produkował na zlecenie grup przestępczych m.in. wybuchowe
paczki przed powołaniem do wojska. Po badaniu poligraficznym przyznał się do zaboru broni pm wz. 63 „Rak”
w jednostce wojskowej, gdzie pełnił służbę. Elbląg 1994 r.

 W 1993 r. wybuchł pożar w pociągu pospiesznym relacji Warszawa – Gryfice. Do badań wytypowano dwóch
żołnierzy służby zasadniczej z JW w Koszalinie. Prowadzący postępowanie
przygotowawcze miał poważne trudności w ustaleniu, który z nich jest sprawcą podpalenia. Jak ustalono, obaj podróżowali w prze-dziale, który spłonął
i wzajemnie się oskarżali. Z powodu braku możliwości zebrania innych dowodów, prowadzący sprawę wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie badań poligraficznych. Zastosowanie specjalnych technik badawczych (testów) przyniosło oczekiwane rezultaty. Na podstawie wyników badań wskazany jako
ewentualny
sprawca
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st. szer. Z., przyznał się do zarzucanego mu czynu, co też podtrzymał w czasie przewodu sądowego.

 Dokonano zaboru broni pm wz. 63 „Rak” w jednostce wojskowej w Elblągu. Brak broni w magazynie ZN stwierdzono w 1994 r. Nie było przy tym
żadnych śladów wskazujących na włamanie zarówno do magazynu jak i do
skrzyni, gdzie była przechowywana broń. Nie udało się również ustalić, kiedy i w jakich okolicznościach mogło dojść do zaboru broni, nie mówiąc już
o znalezieniu samego sprawcy. Ze względu na złożoność sprawy postanowiono zarządzić badania poligraficzne, czemu niechętny był nadzorujący
sprawę prokurator. Badaniom poddano 6 wytypowanych żołnierzy służby
zasadniczej, w przypadku których jednak nie było żadnych poważniejszych
poszlak wskazujących na popełnienie przez nich tej kradzieży. Z grupy tej
wyeliminowano na podstawie testów 5 osób. Jako ewentualnego sprawcę
wskazano ostatniego z badanych szer. D.K., który wchodząc do pokoju badań, nie wykazywał żadnych zewnętrznych objawów podenerwowania. Był
uśmiechnięty i rozluźniony. Jak się później okazało, przed badaniem zażył
małą dawkę narkotyku. Po przeprowadzonych badaniach przyznał się do
kradzieży broni i wskazał osobę cywilną, dla której – pod groźbą pozbawienia życia – dokonał tego przestępstwa. Broń została odzyskana na terenie
Niemiec. W czasie postępowania przygotowawczego dodatkowo ustalono,
że wymieniony już od 8 klasy szkoły podstawowej był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej. Przed powołaniem do wojska zajmował się produkcją granatów i ładunków wybuchowych, rozprowadzaniem narkotyków,
okradaniem TIR-ów.
Ponadto ustalono, że planował dokonanie kolejnego przestępstwa na terenie swojej jednostki, a mianowicie włamania do kasy pułku. Przy tym cieszył się dobrą opinią i nikt nie wiedział o jego powiązaniach ze środowiskiem
przestępczym. Dotychczas nie był karany sądownie.

 W 1994 r. zgwałcono 29-letnią kobietę w pociągu relacji Przemyśl –
Wrocław. Trudność w wyjaśnieniu sprawiały zeznania pokrzywdzonej, która
podawała, że przebywając sama w przedziale, została przez szer. S. najpierw zastraszona nożem z niezbędnika, a następnie doprowadzona do stanu bezbronności i zgwałcona. Inaczej natomiast przedstawiał te wydarzenia
wymieniony żołnierz, który utrzymywał, że został zachęcony przez nią do
odbycia stosunku płciowego. Pokrzywdzona nie miała ani na odzieży, ani na
ciele żadnych śladów potwierdzających to zdarzenie. W związku z tym pro-
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wadzący sprawę prokurator wojskowy z Rzeszowa miał dylemat, jak ocenić
dowody. W przeciwieństwie do prokuratora z Elbląga, widział on potrzebę
przeprowadzenia badań poligraficznych, co w konsekwencji doprowadziło do
tego, że wymieniony żołnierz po wykonanych testach przyznał się do zarzucanego mu czynu. W tej sprawie szef prokuratury okręgowej WOW w piśmie
nr Org. 229/94 skierowanym do komendy Głównej ŻW wysoko ocenił przydatność tych badań w postępowaniu karnym.
Wiek osób badanych na poligrafie w omawianym okresie przedstawiono w
tabeli 11.
Tabela 11

Jak wynika z tabelki, największą grupę badanych stanowiły osoby w wieku 18-25 lat (314), ponieważ byli to przeważnie żołnierze służby zasadniczej.
Druga pod względem liczebności grupa (239) to badani w wieku 26-40 lat,
głównie sprawcy cywilni, którym zarzucano przestępstwo zabójstwa. Sporą
liczbę w tym zestawieniu stanowiły także osoby w wieku od 41 do 50 lat.
W badaniach uczestniczyło 599 mężczyzn i 33 kobiety.
Zestawienie dotyczące wykształcenia badanych osób zawiera tabela 12.
Tabela 12

Większość badanych stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym
(198) i zasadniczym zawodowym (330), co stanowi około 83% ogółu badanych. Widać więc wyraźnie, że największa grupa osób podejrzanych o dokonanie przestępstwa to osoby o niskim poziomie wykształcenia. Osób legitymujących się wyższym wykształceniem było tylko 35, a średnim – 68.
Natomiast rozpatrując miejsce zamieszkania badanych, liczby były następujące: pochodzący z miast – 362, ze wsi – 270.
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4.1. Problem wykorzystania dowodu z badania poligraficznego w postępowaniu karnym – doświadczenia i refleksje

W Polsce badania poligraficzne wykonywane przez wojskowych ekspertów w sprawach kryminalnych zaczęto stosować na większą skalę od 1969 r.
Czyli od ponad 30 lat wykorzystuje się tę metodę identyfikacji kryminalistycznej na użytek procesu. Podsumowując ten dorobek, należy stwierdzić, że jest
on – jak na polskie warunki – ogromny. Łącznie zbadano na zlecenie wojskowych organów ścigania, milicji (policji), prokuratury powszechnej i sądów ponad 5200 osób w 1180 sprawach karnych.10 Najczęściej sprawy te dotyczyły:
w wojsku zaboru broni, w środowisku cywilnym zaś zabójstw. Metoda ta od
samego początku jej wprowadzenia budziła, zwłaszcza wśród teoretyków,
kontrowersje. Była i jest przedmiotem licznych sporów, nie tylko merytorycznych. Wokół testów prowadzonych w sprawach karnych narosło mnóstwo mitów. Badaniom tym stawia się wiele chybionych i niesłusznych zarzutów. Jednak, jak wskazuje praktyka i oceny organów wnioskujących o przeprowadzenie takich badań oraz sądów, które dopuściły dowód z tych badań do sprawy,
opinie o nich są przychylne i zachęcające do stosowania tej metody na użytek organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Na gruncie prawno-karnym obserwuje się rozwój technik popełniania przestępstw. Jak wynika ze statystyk, z roku na rok wzrasta także ich liczba.
Strach przed bandytami staje się coraz powszechniejszy. W 1998 r. ogółem
odnotowano ponad milion przestępstw (bez uwzględnienia liczby występków
i zbrodni). Zarejestrowano 2265 napadów z bronią w ręku (w porównaniu
z 1997 r. wzrost o 31%), a tylko co czwarty sprawca tego czynu został ujęty.
Liczba kradzieży wzrosła w 1998 r. o 15%, wykrywalność zaś wynosiła 13%.
Ściganiem karnym objęto o 4% mniej sprawców niż w 1997 r. Aresztowano
o 7% mniej podejrzanych, choć liczba popełnionych przestępstw była ogółem
o 8% większa, w tym kryminalnych o 11%. Dokonano 193 zamachy bombowe (wzrost o 61%). W 1989 r. odnotowano 556 zabójstw, w 1998 r. zaś – ponad tysiąc oraz 30 tysięcy rozbojów i 350 tysięcy włamań.11 Wzrostowi przestępczości towarzyszy paraliż wymiaru sprawiedliwości. W większości sądów
10 J. Bieńkuński: Problematyka psychofizjologicznych badań poligraficznych na przykładach zrealizowanych
spraw karnych w Siłach Zbrojnych RP. "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 1998 nr 3-4.

11 Rocznik statystyczny RP, Wyd. GUS, Warszawa 1999, Informacja statystyczna powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury w 1998 roku, Min. Sprawiedliwości – Dep. Organizacyjny; Warszawa 1999,
Aneks do informacji statystycznej o działalnoœci wymiaru sprawiedliwości – sprawy karne w sądach powszechnych 1.01 – 31. 08. 1998 rok, Min. Sprawiedliwoœci, Warszawa 1999.
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na rozpoczęcie procesu trzeba czekać minimum pół roku. Coraz trudniej jest
sądom ustalić rzeczywisty stan rzeczy bez wykorzystania wiadomości specjalnych. Ochrona interesów społeczeństwa powoduje konieczność doskonalenia
metod wykrywania przestępstw w celu ustalania obiektywnej prawdy. Ta naczelna zasada procesu karnego wymaga doboru odpowiednich środków i metod, co wiąże się z wykorzystaniem innych nauk pomocniczych, takich jak:
kryminalistyka, medycyna sądowa i inne.

Oceniając 30-letni dorobek wojskowych ekspertów w stosowaniu jednej
z metod identyfikacji kryminalistycznej na użytek procesu, jaką jest badanie
poligraficzne, można jednoznacznie stwierdzić, że zdaje ono swój egzamin,
przynosząc wiele wymiernych korzyści dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, jak również dla całego społeczeństwa. Mówią o tym przykłady
wielu procesów karnych, w których wykorzystywano ten środek pracy wykrywczej. Korzyści te uwidaczniały się przede wszystkim na etapie postępowania przygotowawczego podczas weryfikacji wersji śledczych, co umożliwiało szybkie eliminowanie osób niesłusznie podejrzewanych. Przykładem
sprawa kradzieży miliona dolarów we Wrocławiu w styczniu 1999 r.12 Dzięki
tym badaniom uzyskano również informacje, gdzie szukać innych dowodów
popełnionej zbrodni, np.: ukrytych zwłok, narzędzia zbrodni, skradzionej broni itp. Badania te miały również duży wpływ na zmniejszenie kosztów postępowania karnego, co w warunkach ograniczeń budżetowych ma dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości duże znaczenie.

Z chwilą nowelizacji kodeksu postępowania karnego w 1997 r. i zapisu
art. 171 § 4 pkt 2 i § 6, który stanowi, że „Niedopuszczalne jest stosowanie
hipnozy albo środków chemicznych lub technicznych, wpływających na procesy psychiczne przesłuchiwanej osoby albo mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji jej organizmu w związku z przesłuchaniem”, na nowo
odżył problem dopuszczenia dowodu z badań poligraficznych w procesie
karnym. W literaturze prawniczej zarysowały się dwa wyraźnie sprzeczne
stanowiska. Jedni autorzy opowiadają się za bezwzględnym zakazem
prowadzenia badań poligraficznych, drudzy zaś są za ich stosowaniem.
W uzasadnieniu rządowym projektu k.p.k. przeciwnicy badań poligraficznych sformułowali sporo zarzutów, m.in.:
– przedmiotem badania jest kwestia wiarygodności wyjaśnień lub ze-

12 Sprawozdanie z przeprowadzonych badañ poligraficznych nr OKE – 236/99. Badaniom poddano trzech
konwojentów firmy ochraniarskiej BRE Services Asistance , tj. R.S. , B. J. i J. ¯. , którzy zostali wyeliminowani z grupy osób podejrzewanych o udzia³ w kradzie¿y miliona dolarów, 8.01.1999 r. w rejonie m. Borowa Oleœnicka.
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znań, a więc kwestia oceny dowodów, która bezspornie jest wyłącznie
zadaniem sądu;
– badanie jest ingerencją w sferę podświadomości;
– oskarżenie o ciężkie przestępstwo stwarza sytuację stresową, w której
oskarżony, gdy jest niewinny, będzie reagował na hasła związane z inkryminowanym mu czynem;
– badanie jest sprzeczne z humanistycznymi założeniami procesu karnego, jego celami i zasadami oraz gwarancjami jednostki w postępowaniu karnym;
– badanie takie z natury rzeczy jest związane, co najmniej pośrednio,
z aparatem ścigania, na co uczulone jest nasze społeczeństwo pamiętające nie tak dawną przeszłość.13
Zarzuty te krytycznie oceniło wielu autorów, między innymi:

– Z. Sobolewski, który stwierdził „że siła argumentów (...) przytoczonych
jest tak niewielka, iż można je zostawić w spokoju”;14
– J. Wójcikiewicz uważał, że „argumenty użyte na rzecz bezwzględnego
zakazu stosowania poligrafu nie zawsze są merytorycznie słuszne”;15
– E. Gruza była zdania, że „pomimo intencji ograniczenia dopuszczalności badań wariograficznych w procesie karnym redakcja artykułu 171 §
4 pkt 2 n. k.p.k. nie daje podstaw do zakazu ich wykorzystywania, przy
racjonalnym i właściwym rozumieniu ich istoty”;16
– S. Waltoś twierdził, że „nowy k.p.k. nie zakazuje stosowania poligrafu.
Niedopuszczalne jest tylko posługiwanie się nim w przesłuchaniu”;17

– A. Bulsiewicz zwrócił uwagę na to, że zgodnie z dawnym k.p.k. sporne w literaturze było zagadnienie dopuszczalności badań poligraficznych. W uzasadnieniu do nowego k.p.k. jednoznacznie przesądza się
o niedopuszczalności przeprowadzenia tych badań w procesie karnym. De lege lata stanowisko to nasuwa pewne wątpliwości. Art. 171
§ 4 pkt 2 k.p.k. stanowi bowiem, że niedopuszczalne jest stosowanie
wobec osoby przesłuchiwanej środków technicznych mających na ce13 Uzasadnienie rządowego projektu kodeksu postępowania karnego. Wkładka do zeszytu „Państwo i Prawo” 1994nr 7-8, s. 148.
14 Z. Sobolewski: Kontrowersyjne kwestie zakazów dowodowych w nowym kpk, Nowy kodeks postępowania karnego. Zakamycze 1998, s. 257.
15 J. Wójcikiewicz: Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 2 grudnia 1993 roku. Sygn. akt
II Akr 268/93, „Palestra” 1995 nr 1-2, s. 241.
16 E. Gruza: „Edukacja Prawnicza” 1998 nr 5, Dopuszczalność stosowania badań wariograficznych w polskiej procedurze karnej”, s. 18.
17 S. Waltoś: Kodeks postępowania karnego z 1997 roku – między tradycją a wyzwaniem współczesności. Nowy kodeks postępowania karnego, Kraków 1998, s. 34.
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lu kontrolę nieświadomych reakcji jej organizmu w związku z przesłuchaniem. Nieuzasadnione jest zatem odczytanie z treści tego przepisu generalnego zakazu stosowania poligrafu w procesie karnym,
gdyż badania przy jego użyciu nie są przesłuchaniem, lecz rodzajem
ekspertyzy przeprowadzonej przez biegłego;18

– J. Widacki w glosie do postanowienia Sądu Najwyższego z 21 grudnia 1998 r. (IV KO-101/98) napisał, że „Sąd Najwyższy po raz pierwszy od wejścia w życie nowego k.p.k. zajął stanowisko w sprawie dopuszczalności badań poligraficznych. Sąd Najwyższy uznał jednoznacznie, że ekspertyza poligraficzna może być zaliczana w poczet
materiału dowodowego i może być jedną z podstaw dowodzenia winy”.19

Opinie te podważają słuszność tezy przeciwników poligrafu o jednolitym
„antypoligraficznym” stanowisku przedstawicieli nauki i praktyki w dziedzinie
procesu karnego. Twierdzenie, że większość prawników jest przeciwna dopuszczalności poligrafu w tym procesie, nie może stanowić kryterium oceny
wartości ekspertyzy poligraficznej. W nauce o prawdzie nie decyduje większość głosów, prawdziwość tezy naukowej musi być bowiem stwierdzona
empirycznie.

Rzecznicy niedopuszczenia poligrafu na salę sądową eksponują także
pogląd o dużej zawodności badań poligraficznych. Pomijają przy tym opracowania przedstawiające zagadnienie trafności i rzetelności testów, ponieważ nie odpowiadają one ich sceptycznemu stanowisku. Wolą udawać, że
takie prace nie istnieją, a tym samym nie chcą wypowiadać się na ten temat. Nie dostrzegają wysokiej jakości dowodów empirycznych świadczących o dużej dokładności takich testów. Charakterystyczne jest przy tym
wysuwanie argumentów mających zdyskredytować poligraf niepopartych
żadnymi dowodami naukowymi. Krytycy poligrafu dążący do wykluczenia
tego dowodu wyma ga ją wręcz 100% do kład no ści wy ni ków ba dań
poligraficznych. Wymóg ten jest anachronizmem. Żadna metoda nie pozwala na uzyskanie wyniku, który nie byłby obarczony minimalnym choćby
błędem. Nawet badania DNA, w które do niedawna powątpiewano, nie są
wolne od pomyłek. Autorowi nie jest znany przypadek obserwowania przebiegu badania poligraficznego i zapoznania się z fizjologicznymi reakcjami
testowanych osób przez sceptycznie nastawionych do badań uczestników
18 A. Bulsiewicz: Przebieg postępowania karnego, „TNO i K” 1999, s. 129.19.

19 J. Widacki: Glosa do postanowienia SN z 21 grudnia 1998 roku, nr IV Ko-101/98. „Palestra” 1999
nr 3 -4, s. 237.
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dyskusji o dowodowej przydatności poligrafu.

Znamienny jest fakt, że do 1989 r. sądy rozpatrujące sprawy karne,
w których wykonywano badania poligraficzne, nie wykazywały zainteresowania obecnością eksperta na sali rozpraw. W okresie około 20 lat tylko
w kilku sprawach wojskowi eksperci byli wzywani przez sąd. Zmiany
nastąpiły dopiero po 1994 r., gdyż J. Bieńkuński jako biegły uczestniczył
w rozprawach 41 razy, broniąc swoich opinii w różnych sądach na terenie
całego kraju, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Lublinie, Kaliszu, Białymstoku, Łodzi, Płocku, Łomży, Skierniewicach, Olsztynie, Radomiu, Dąbrowie
Tarnowskiej, Łęczycy i Busku Zdroju. W większości spraw sędziowie po
raz pierwszy mieli do czynienia z takim środkiem dowodowym i koniecznością jego oceny. W pierwszej fazie przesłuchania biegłego, prosili o wyjaśnienie istoty tych badań i stosowanych technik, omówienie budowy urządzenia oraz podanie jakie wymagania psychofizyczne powinny spełniać testowane osoby, a także jakie powinny być warunki lokalowe prowadzenia
takich badań. Przy czym bardzo chętnie korzystali z oferowanej literatury
krajowej poświęconej tej problematyce. Nieco inaczej sprawa ta przedstawiała się w niektórych wydziałach karnych dawnego Sądu Wojewódzkiego
w Warszawie. Zdarzali się bowiem sędziowie, którzy nie pozwalali biegłemu na wyjaśnienie specyfiki badań dotyczących ujawniania śladów pamięciowych czynu karalnego. Problem braku dostatecznej wiedzy sądu o istocie badań poligraficznych i jego wpływu na ocenę tego dowodu zilustruję
na przykładzie sporu między sądem a prokuraturą (sygn. akt XVIII K327/94). Sprawa dotyczyła rozboju, o dokonanie którego był oskarżony policjant (uniewinniony). Prokuratura Rejonowa Warszawa Wola w złożonej
apelacji do wyroku w kwestii badań poligraficznych stwierdziła „Należy
zgodzić się z poglądem zaprezentowanym przez Sąd Wojewódzki w Warszawie, iż wyniki badań poligraficznych, jakim został objęty oskarżony T.G.
w toku postępowania przygotowawczego, mają charakter jedynie pomocniczy, jednakże stanowią one kolejną przesłankę świadczącą o prawidłowości i prawdziwości rozpoznania dokonanego przez pokrzywdzoną. Na
podstawie danych zawartych w aktach oraz informacji przekazanych telefonicznie przez pokrzywdzoną ekspert opracował tzw. pytania szczytowego napięcia, określane jako test wiedzy o czynie. Wielokrotnie i konsekwentnie były one przyczyną wzbudzenia u oskarżonego silnych procesów
emocjonalnych. Dowodziło to, zdaniem biegłego, że w świadomości T. G.
zarejestrowane zostały ślady pamięciowe związane z jego uczestnictwem
w przestępstwie, które było przedmiotem badania. Praktyka zastosowania
poligrafu w działaniach wykrywczych dowodzi, że systematyczne i powta-
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rzające się reakcje śladowe wykluczają możliwość przypadkowych zmian
w zapisie przebiegów fizjologicznych. Ekspert dodatkowo wyjaśnił, iż zmiany w postaci wysokiego stopnia pobudzenia emocjonalnego rejestrowanego przez cały czas badania, a uwidaczniające się w nieregularnym oddechu, falującej krzywej ciśnienia i tętna krwi, przewyższającego znacznie
normę liczby skurczów na minutę, u ludzi, którzy nie są w ogóle związani
z określonym przestępstwem, mogą pojawiać się w pierwszej próbie testów. Natomiast później stopniowo zmniejszają się i utrzymują się w granicach normy fizjologicznej. Sąd pierwszej instancji poza stwierdzeniem, że
niekorzystne dla oskarżonego wyniki badań poligraficznych mają jedynie
charakter pomocniczy, nie podjął żadnej próby ich oceny i interpretacji
w powiązaniu z innymi zebranymi dowodami w sprawie, choć ich wnikliwa
analiza i swobodna ocena niewątpliwie wzmacniają dowód w postaci spontanicznego i naturalnego rozpoznania sprawcy napadu w oskarżonym.
W ocenie tego faktu sąd nie dokonał obiektywnego wyważenia dowodów
przemawiających za udziałem oskarżonego w przestępstwie, stąd wyrok
oparty na niepełnej analizie stanu faktycznego.”20

Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt Akta 88/97), podtrzymując wyrok uniewinniający sądu pierwszej instancji, orzekł między innymi „Nie nasuwa również wątpliwości negatywny stosunek sądu wojewódzkiego do
wartości dowodowej eksperymentu polegającego na badaniu poligraficznym, któremu poddał się oskarżony. Skoro ekspert przeprowadzający badanie, po którym wywiódł wnioski niekorzystne dla oskarżonego, stwierdził, że bardzo rzadko może ono ujawnić się u nie sprawców, to przecież
nie można wykluczyć, iż T. G. należy do grupy tych właśnie przypadków.
Jest wysoce prawdopodobne, że sytuacja, iż badanie przeprowadzone było w postępowaniu przygotowawczym, w którym oskarżonemu stawiano
zarzut popełnienia zbrodni, czemu kategorycznie i konsekwentnie zaprzeczał, mogło powodować u niego stan podenerwowania i łącznie z podkreśleniem przez eksperta brakiem wiary oskarżonego w pozytywny wynik
eksperymentu, mogą mieć wpływ na jego efekt końcowy.”21
Biorąc pod uwagę to uzasadnienie Sądu Apelacyjnego należy wyjaśnić,
czym jest ślad pamięciowy czynu karalnego. Informacje o działaniach
sprawczych i towarzyszących im silnych, negatywnych emocjach są reje-

20 Apelacja Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola od wyroku SW w Warszawie. XVIII Wydział Karny,
z dnia 25.06.1994 r, Sygn. akt XVIII K-327/94 w sprawie przeciwko T.G. oskarżonemu o czyn z art. 210 §
1 kk.

21 Uzasadnienie do wyroku S¹du Apelacyjnego w Warszawie – II Wydzia³ Karny, z dnia 8 .04. 1997r.
(Sygn. akt II Akta 88/97).
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Ryc. 13. Schemat przedstawiający niektóre czynniki warunkujące powstanie śladu
pamięciowego czynu i jego ujawnienie w czasie badania poligraficznego
Autor opracowania: dr A. Krzyścin.

strowane w pamięci długotrwałej sprawcy. Popełnienie ciężkiego przestępstwa jest związane zazwyczaj ze zjawiskami wstrząsającymi, emocjującymi,
które mają specjalne miejsce w pamięci. Wiele z tych wstrząsających przeżyć pozostaje w pamięci niezatarte, zwłaszcza gdy zapamiętuje je osoba aktywnie uczestnicząca w zdarzeniu. Ślad pamięciowy czynu odpowiada kryteriom, jakie powinny charakteryzować ślad kryminalistyczny (niezmienność, niepowtarzalność). Można też spotkać się z poglądem, że niewielkie
ślady emocjonalne powstają u człowieka niewinnego, któremu przedstawiono zarzut, przesłuchano go i osadzono w areszcie. Nie można utożsamiać
śladu pamięciowego konkretnego czynu karalnego zarejestrowanego w pamięci sprawcy ze śladami przeżyć psychicznych i emocjonalnych osoby
niesłusznie podejrzewanej. Mamy tu do czynienia z dwoma odrębnymi rodzajami śladów pamięciowych. Przykre przeżycia związane z podejrzeniami
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u niewinnego człowieka znajdują odbicie w zapisie reakcji, zanim padnie
pierwsze pytanie i po zakończeniu testu oraz przy ekspozycji pytania emocjonalnie obojętnego (niezwiązanego ze sprawą). Jest to tzw. norma fizjologiczna w czasie badania i stanowi ona punkt odniesienia do oceny, czy pytanie krytyczne (związane ze sprawą) było lub nie było dla podmiotu silnym
bodźcem emocjonalnym, który – według jego subiektywnej oceny – stanowi
dla niego stan zagrożenia.

W tej sytuacji ocenę sądu, że postawiony oskarżonemu zarzut, stan jego
podenerwowania sytuacją, w jakiej się znalazł, czy też brak wiary w korzystny wynik testu mogą mieć wpływ na opisane przez eksperta reakcje, należy uznać za niezasadne.

Innym przykładem oceny dowodu z badań poligraficznych przez sąd jest
sprawa nr X Ka – 192/98 dotycząca rozboju, w której oskarżony został skazany przez sąd pierwszej instancji na 5 lat pozbawienia wolności, a wyrok utrzymał Sąd Wojewódzki w Warszawie. W uzasadnieniu tego wyroku czytamy.
„Apelacja obrońcy zaskarżyła wyrok w części dotyczącej czynów, za które
oskarżony został skazany, zarzucając wyrokowi obrazę przepisów postępowania karnego. Apelacja oskarżonego zaskarżyła wyrok w części dotyczącej
zarzutu kwalifikowanego z art. 210 § 1 kk w zbiegu z art. 156 § 1 kk. W treści
apelacji oskarżony zarzuca błędne przyjęcie za wiarygodne wyjaśnień G. B.
z dnia 20. 05. 1996 roku, zeznań M.R. oraz wyników badań poligraficznych.

Na rozprawie apelacyjnej oskarżony i jego obrońca wnieśli o dopuszczenie dowodu z konfrontacji oraz o powtórzenie badań poligraficznych. Prokurator oponował w przedmiocie wniosków dowodowych. Sąd Wojewódzki postanowił jednoznacznie wyłączyć z materiału dowodowego wyniki badań poligraficznych jako niebędące podstawą orzekania w sprawie. W dalszej części tego uzasadnienia Sąd Wojewódzki orzekł: „Badania poligraficzne zostały przez sąd pierwszej instancji przeprowadzone na wniosek oskarżonego.
Gdy okazało się, że wyniki tych badań nie są korzystne dla oskarżonego,
podnosił on w tym zakresie różnorodne zastrzeżenia. Sąd rejonowy w sposób prawidłowy określił znaczenie tego rodzaju badań. W żaden sposób nie
można stwierdzić, iż służyły one do ustalenia stanu faktycznego. Sugestie
oskarżonego, iż ponowne badania miałyby inny wynik, należy uznać za gołosłowne. Jakkolwiek sąd rejonowy nie określa badań poligraficznych jako
dowódu, a jedynie jako »element pomocniczy« sąd wojewódzki w sposób
jednoznaczny wyłączył wyniki tych badań z materiału dowodowego.
W niczym nie zmienia to przeprowadzonych przez sąd pierwszej instan-
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cji dowodów przeprowadzonych w toku rozprawy głównej.”22

W tej sprawie na uwagę zasługuje również uzasadnienie do wyroku sądu rejonowego, który dopuścił dowód z badań poligraficznych i przesłuchiwał biegłego. W orzeczeniu tym czytamy: „Pomocniczym elementem
wskazującym na związek oskarżonego R.C. i G.B. z omawianym zdarzeniem są wyniki badań poligraficznych. Mając na uwadze powyższą ocenę
sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego R.C., iż nie brał on udziału
w zarzucanym mu w pkt. 1 aktu oskarżenia czynie, traktując te jego wyjaśnienia jako podjętą próbę obrony zmierzającą do uniknięcia odpowiedzialności karnej (...) sąd na wniosek oskarżonego R.C. i G.B. dopuścił dowód z opinii J. Bieńkuńskiego – biegłego z zakresu badań poligraficznych.
Stanowisko wyrażone przez wskazanego biegłego zarówno w opinii pisemnej, jak i ustnej sąd podzielił, brak jest bowiem podstaw do podważania prawidłowości przeprowadzenia przedmiotowych badań poligraficznych. Zaznaczyć jednak należy, iż wyniki tych badań mają charakter pomocniczy i nie mogą stanowić samodzielnego dowodu dającego podstawę
do jednostkowych, konkretnych ustaleń. Badania takie mają na celu
przede wszystkim wykazanie emocjonalnego związku osoby z danym zdarzeniem. Mimo ograniczonego znaczenia przedstawionego dowodu sąd
dopuścił go wobec braków podstaw ustawowych w aktualnie obowiązującym stanie prawnym do jego oddalenia”.23

Inaczej ocenił dowód z badań Sąd Wojewódzki w Warszawie w sprawie
o usiłowanie zabójstwa w 1995 r. w Mławie, w którym oskarżony K. Ch. został uniewinniony. W orzeczeniu sądu czytamy: „Jako trzecim elementem
dowodowym, mającym utożsamiać oskarżonego z jednym z napastników,
miały być rezultaty badań poligraficznych z udziałem K.Ch. Sąd orzekający
nie mógł brać jednak tego dowodu – a w istocie poszlaki – pod uwagę, gdyż
od dnia 1 września 1998 roku jest to dowód niedopuszczalny. I aczkolwiek
do chwili wydania niniejszego wyroku obowiązywały jeszcze przepisy dawnego k.p.k., to np. w chwili oceny niniejszej sprawy przez sąd odwoławczy
sytuacja prawna będzie już całkowicie inna”.24
22 Uzasadnienie do wyroku Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. X Wydział Karny, z dnia 10 lipca 1998 r.
Sygn. akt X Ka 192/98.
23 Uzasadnienie do wyroku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 19.01.1998 r. (Sygn. akt VII
K 666/96),
24 Uzasadnienie do wyroku Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, XVIII Wydział karny, z dnia 22.10.1998 r.
(Sygn. akt XVIII K-206/96).
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Nie można zgodzić się z tą oceną sądu, ponieważ badanie to było
przeprowadzone w ramach ekspertyzy kryminalistycznej niemającej nic
wspólnego z przesłuchaniem. W tekście ustawy nie znalazł się przepis zabraniający posługiwania się poligrafem podczas wykonywania ekspertyzy
przez biegłego. W związku z tym błędny byłby pogląd, że nowy kodeks usunął poligraf z procesu karnego.

Prawie we wszystkich sprawach w Warszawie obrona wnioskowała
o odrzucenie ekspertyzy poligraficznej na tej podstawie, że w badaniu nie
brali udziału lekarze i psycholodzy. Jest to niewątpliwie rezultatem orzeczenia Sądu Najwyższego z 14 grudnia 1977 r. (I KR 136/77), w którym
stwierdzono, że badania muszą odbywać się z udziałem lekarzy. Oczywiste jest, że obrońcy pominęli glosy S. Waltosia i J. Widackiego, którzy dowodzili, że stanowisko to z punktu widzenia kryminalistyki jest pozbawione
sensu.

Słuszny jest pogląd T. Hanauska i J. Widackiego,25 że przedmiot badań poligraficznych należy do kryminalistyki, która jest nauką kompleksową. Ekspert
z dziedziny badań poligraficznych musi dysponować wiedzą i umiejętnościami, których nie ma absolwent jakiegokolwiek kierunku studiów (w tym ani psycholog, ani prawnik). Opinię tę potwierdzają doświadczenia z próbami realizacji zalecenia Sądu Najwyższego w sprawie udziału w badaniu lekarzy i psychologa. Próby zaangażowania lekarzy skończyły się niepowodzeniem, ponieważ wyjaśniali oni, że nie znają w ogóle problematyki badan poligraficznych (PBP), a więc nie mogą opiniować, czy dana osoba kwalifikuje się do badania.

W lutym 1998 r. w Szczecinie wnioskowano o przetestowanie mężczyzny, który miał wszczepiony rozrusznik serca. Ekspert przed badaniem skierował go do uznanego kardiologa w celu ustalenia, czy może on być badany. Lekarz ten odmówił jednak wystawienia stosownego zaświadczenia ponieważ oświadczył, że nie wie, na czym takie badanie polega i jakim aparatem jest przeprowadzane. Kryminalistyczne badania poligraficzne nie znajdują się także w polu zainteresowania polskich psychologów.

25 T. Hanausek i J. Widacki: Kilka uwag o kwalifikacji bieg³ego z zakresu badañ prowadzonych przy zastosowaniu poligrafu. „Nowe Prawo” 1977 nr 4.

26 Pismo Stowarzyszenia Poligraferów Polskich z 26 maja 1998 r, do Zak³adu Biocybernetyki CM Krakowie
(Wydzia³ Lekarski). OdpowiedŸ z 23 czerwca 1998 r.
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T. Sosnowski i Zimmerman w pracy pt. „Metody psychofizjologiczne w badaniach psychologicznych” (1991) badaniom poligraficznym poświęcił połowę
strony, prezentując różne poglądy na jego temat na podstawie literatury zagranicznej. Starania o uzyskanie opinii profesora neurofizjologii na temat tego, czy poligraf jest istotnie urządzeniem technicznym, które kontroluje nieświadome reakcje badanego organizmu, skończyły się niepowodzeniem.
Wymieniony oświadczył, że nie znając problematyki takich badań, nie może
się wypowiadać na ich temat.26

Przytoczone dane świadczą o tym, że zarówno lekarze, jak i psycholodzy nie mają „wiadomości specjalnych” w rozumieniu zawartym w k.p.k.,
które pozwalałyby im wypowiadać się na temat PBP.

Kolejnym, często podnoszonym przez obronę problemem jest ujemny
wpływ na wyniki badań poligraficznych stopnia inteligencji osoby testowanej oraz jej stanu fizycznego i psychicznego. Stawia się tu niejednokrotnie
niesłuszny zarzut, że osoby te nie mogą być badane. W praktyce ograniczenia tego typu mają charakter względny, zależny od indywidualnej zdolności reagowania na bodźce emocjonalne. Można tu przytoczyć wiele
przykładów pozytywnego wyniku testów w przypadku osób o niskim poziomie inteligencji (iloraz 55), analfabetów, osób z pewnymi zaburzeniami
psychicznymi i emocjonalnymi, które miały odpowiednie orzeczenia komisji lekarskich. Opinie o tym, czy dana osoba może być pomyślnie badana
na poligrafie, można uzyskać dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich
prób, mających na celu ustalenie poziomu jego reaktywności psychofizjologicznej na różne bodźce werbalne. Jako przykład niech posłuży sprawa
nr II-K 75/96 rozpatrywana przez dawny Sąd Wojewódzki w Gorzowie
Wielkopolskim. Wyniki badań uzyskane przez biegłych psychiatrów i psychologów, już po wykonaniu badań poligraficznych, świadczyły, że zarówno M.S. jak i H.P. są osobami, które – według wielu autorów piszących
o tych badaniach – nie kwalifikują się do tego rodzaju testów. Biegli psychiatrzy stwierdzili u M.S. osobowość nieprawidłową typu charakteropatycznego na pograniczu niedorozwoju umysłowego oraz zespół uzależnienia od alkoholu. Biegły psycholog w swojej opinii podał, że analiza psychologiczna zachowania wymienionego in tempore criminis pozwala na
stwierdzenie, że agresja ujawniona wobec ofiar zabójstwa jest zgodna
z jego sylwetką osobowościową oraz funkcjonowaniem w stanie upojenia
26 Pismo Stowarzyszenia Poligraferów Polskich z 26 maja 1998 r, do Zakładu Biocybernetyki CM Krakowie
(Wydział Lekarski). Odpowiedź z 23 czerwca 1998 r.
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alkoholowego. Natomiast u H.P. (wtórnego analfabety) psychiatrzy stwierdzili niedorozwój umysłowy stopnia lekkiego.

Podobne były ustalenia biegłego psychologa który stwierdził u drugiego badanego organiczne uszkodzenie mózgu. Mimo występowania tych
schorzeń, podejrzani w toku testów reagowali czytelnie na bodźce werbalne. W wydanej opinii z przebiegu badań poligraficznych, prezentowanej
przed wymienionym sądem, biegły ocenił pierwszego z badanych jako
osobę, która może mieć bezpośredni i rzeczywisty związek z zarzucanym
zabójstwem (dwóch studentek), w przypadku zaś drugiego ustalił, że związek ten jest jedynie pośredni (wiedza o sprawcy i miejscu ukrycia zwłok),
co zostało potwierdzone w wydanym orzeczeniu sądu.27
Sprawy, w których ekspert mjr J. Bieńkuński występował jako biegły
przed sądem, zostały ujęte w tabeli 13, i tak:
– w sądzie rejonowym – 6,
– w sądzie wojewódzkim – 25,
– w sądzie apelacyjnym – 7,
– w sądzie wojskowym – 3.
Orzeczenia sądów:
–
–
–
–

skazujące – 14,
uniewinniające – 14,
inne – 2,
brak informacji – 4.

Wnioskodawcy badania:

– prokurator – 29,
– oskarżony (postanowienie sądu) – 9.

Z tego zestawienia wynika, że ekspert uczestniczył w latach 1994-1998
w 41 rozprawach sądowych na terenie całej Polski.

Nieprzychylne nastawienie sądów do badań poligraficznych jako dowodu
w sprawie daje się zauważyć w uzasadnieniach do wyroków, zwłaszcza
uniewinniających z powodu braku dostatecznych dowodów winy. Niechęć tę
można zauważyć również w uzasadnieniu pisma z 15 stycznia 1998 r. skierowanego do jednego z biegłych sądowych o nieprzedłużanie uprawnień
27 J. Bieńkuński: Rola psychofizjologicznych badań poligraficznych w sprawie podwójnego zabójstwa studentek w województwie gorzowskim w roku 1993. Problemy Współczesnej Kryminalistyki, tom II, Uniwersytet Warszawski, 1998.
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Tabela 13

biegłego w nowej kadencji (nr 491/014/98). W piśmie tym czytamy:
„W związku z treścią art. 171 § 4 pkt 2 k.p.k. z 1997 roku, który wchodzi
w życie 1 września br. przewidującego zakaz stosowania środków technicznych mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu osoby,
w związku z jej przesłuchaniem – nie widzi sąd możliwości ustanowienia biegłego z zakresu badania poligraficznego.”28

Dlatego też w piśmie z dnia 26 stycznia 1998 r. skierowanym do prezesa
sądu zwrócono uwagę, że decyzja ta jest oparta na niezupełnie prawdziwych
przesłankach. Między innymi poinformowano sąd, że art. 171 § 4 pkt 2 k.p.k.
nie wymienia nazwy poligraf i nie jest on środkiem mającym na celu kontrolę
nieświadomych reakcji organizmu osób badanych. Ponadto nie był nigdy wykorzystywany w czasie przesłuchania. Badanie poligraficzne ma bowiem na
celu identyfikację śladów pamięciowych czynu karalnego i nie ogranicza badanemu swobodnych wypowiedzi.
W tej sytuacji sąd zwrócił się 4 maja 1998 r. o opinię do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamentu Legislacyjno-Prawnego. W odpowiedzi
wyjaśniono: „Departament Legislacyjno-Prawny prezentuje stanowisko, że
w świetle treści art. 171 § 4 pkt 2 k.p.k. z dnia 6 czerwca 1997 roku (Dz. U. nr
89, poz. 555) niedopuszczalne będzie przeprowadzanie badań poligraficznych w stosunku do osób przesłuchiwanych w postępowaniu karnym zarówno w charakterze podejrzanego, jak i w charakterze świadka. Zakaz ten został wprowadzony wyżej wymienioną ustawą niezależnie od stanowisk, jakie
w tej sprawie zajmowali eksperci z tej dziedziny. Z treści art. 171 § 4 pkt 2
k.p.k. wynika, że zakaz użycia środków technicznych dotyczy nie tylko samej
czynności przesłuchania, ale również ekspertyzy odnoszącej się do kontroli
nieświadomych reakcji przesłuchiwanego. Wyjaśnienie wbrew temu zakazowi
nie może być uznane za dowód, jak również taka ekspertyza. Ekspertyza poligraficzna miała na celu wspomaganie sądu w dokonaniu oceny wiarygodności podejrzanego. Przeczy to zasadzie ujętej w art. 7 k.p.k., w myśl której to
organ postępowania jest zobowiązany do oceny każdego dowodu, a jest nim
niewątpliwie wyjaśnienie podejrzanego. Ekspertyza poligraficzna ograniczałaby swobodę oceny takiego dowodu. Wsparciem tego stanowiska jest treść art.
74 § 1 i 2 k.p.k. – jeżeli oskarżony (podejrzany) nie ma obowiązku dostarczenia dowodów na swoją niekorzyść, to tym samym badanie reakcji organizmu
w celu kontroli nieświadomych reakcji podczas przesłuchania prowadziłoby
do uzyskania dowodu od niego poza jego świadomością. Przepis art. 74 § 2
k.p.k. nie przewiduje obowiązku poddania się przez oskarżonego badaniom

28 Pismo Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 15 stycznia 1998 r. do biegłego sądowego J.
Bieńkuńskiego.
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poligraficznym, gdyż byłby on sprzeczny z treścią art. 171 § 4 k.p.k.”29

Podobne stanowisko zajęli autorzy projektu k.p.k.
Po zapoznaniu się z tym uzasadnieniem, można odnieść wrażenie, że
osoba pisząca je nie znała istoty badania poligraficznego. W tej sytuacji 15
maja 1998 r. zostało opracowane pismo do wspomnianego Departamentu
oraz do wiadomości Pierwszego Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, w którym wyjaśniono, że: „powyższa opinia, naszym zdaniem, jest
oparta na niezgodnym ze stanem faktycznym utożsamianiu poligrafu ze
środkiem technicznym mającym na celu kontrolę nieświadomych reakcji
organizmu osoby przesłuchiwanej, o którym jest mowa w art. 171 § 4 pkt 2
k.p.k. Jest to nieporozumienie, ponieważ gdyby poligraf był rzeczywiście takim środkiem, to wykonanie testów byłoby niemożliwe.”30

W czasie badania sprawcy przestępstwa, którego informacja o dokonanym przez niego czynie zostałaby wyparta do podświadomości względnie
nieświadomości, pytanie testowe związane z tym czynem nie byłoby dla niego znaczącym bodźcem emocjogennym wywołującym zmiany w zapisie
procesów fizjologicznych. Zgodnie bowiem z poglądem fizjologów i psychologów treści znajdujące się w podświadomości nie mogą być aktualnie
uświadamiane sobie przez podmiot. W związku z tym instrument nie zarejestrowałby zmian w zapisie reakcji fizjologicznych badanej osoby.
W cytowanym piśmie niewłaściwie określono cel badania jako „wspomaganie sądu w dokonywaniu oceny wiarygodności podejrzanego”. Według
przyjętego w Polsce modelu psychofizjologicznego badania poligraficznego
jest ono środkiem szeroko rozumianej identyfikacji kryminalistycznej, której
celem jest ustalenie, czy w systemie nerwowym badanej osoby są lub nie są
zarejestrowane ślady pamięciowe będące odbiciem trwałym emocjonalnych
sytuacji i przeżyć psychicznych związanych z jej faktycznym uwikłaniem
w konkretne zdarzenie kryminalne.
Wynik ekspertyzy poligraficznej może ograniczać swobodę oceny tego
dowodu przez sąd w takim samym stopniu jak zmniejszają możliwość osądu dowody dostarczane przez wszystkie inne metody identyfikacji kryminalistycznej, np. pozytywny wynik badania daktyloskopijnego czy rezultaty
próby parafinowej w przestępstwie związanym z użyciem broni.
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.
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Rezultaty przeprowadzanych w USA eksperymentów laboratoryjnych
oraz badań w sprawach karnych wykonanych w Japonii przy użyciu poligrafu dodatkowo wyposażonego w elektroencefalograf (EEG) wskazały, że
w czasie psychofizjologicznego badania poligraficznego ma miejsce świadoma percepcja krytycznego pytania testowego. Badana osoba świadomie
przeżywa treść tego bodźca, zdaje sobie w pełni sprawę z przeżywanych
treści, jest świadoma zmian zachodzących pod jego wpływem w jej organizmie i może je werbalizować, co jest wykluczone w przypadku reakcji nieświadomych czy podświadomych. E. Poeppel – dyrektor Instytutu Psychologii Medycznej w Monachium stwierdził, że jeżeli jakiś stan rzeczy nie może
stać się świadomy, a zatem jest zamknięty przed świadomością, to nie ma
żadnej możliwości zbadania go. Z opinii tej wynika, że gdyby poligraf rzeczywiście kontrolował procesy nieświadome lub drążył do podświadomości, to
nie byłoby możliwe w ogóle przeprowadzenie takiego badania.
Przedmiotem badania poligraficznego są procesy emocjonalne i ich materialne korelaty – reakcje fizjologiczne. Już w 1937 r. uczony James Papez
opracował pierwszą kompleksową teorię emocji, w której wykazał, że emocje są przeżywane świadomie i uzależnione przy tym od procesów poznawczych.
Zwolennicy zakazu używania poligrafu w postępowaniu karnym w ogóle
pomijają kwestię przeprowadzania takiego badania na podstawie wniosku dowodowego złożonego przez oskarżonego (podejrzanego) względnie jego
obrońcę. W wielu przypadkach, po uwzględnieniu takiego wniosku i przeprowadzeniu badań, uchylano tymczasowy areszt wobec badanego, który – jak
się okazało – był niesłusznie podejrzany o popełnienie danego przestępstwa.
Jako jeden z przykładów może posłużyć sprawa zabójstwa pracowników ERA
GSM w Komorowie 18 czerwca 1997 r. Otóż jeden z nieletnich podejrzanych
został zwolniony z aresztu i nie był objęty aktem oskarżenia o udział w tym
przestępstwie.31 Oskarżeni domagający się wykonania takich badań pragną
uzyskać dowód świadczący o ich niewinności. W przypadku odrzucenia takiego wniosku dowodowego ogranicza się prawa konstytucyjne jednostki do
obrony, co może zostać zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. W tym
miejscu można zacytować jeden z wniosków oskarżonego: „Wysoki Sądzie,
piszę o uchylenie aresztu, ponieważ nie poczuwam się do winy, a mianowicie
chodzi mi o to, że nie dokonałem tej zbrodni. Nigdy nie byłem w mieszkaniu
przy ul. J. Conrada i nie popełniłem w nim żadnego przestępstwa. Wysoki Są31 Sprawozdanie z przeprowadzonych badañ poligraficznych nr OKE-209/97 z 18.10.1997 r. wobec
podejrzanego 17-letniego J.G., akt oskar¿enia Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie, Wydzia³ VI ds.
PZ z 10.04.1998. Sygn. akt VI Ds. 78/97.
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dzie, nie będę rozpisywał się na temat tego dnia, w którym miało miejsce to
zdarzenie, ponieważ zeznałem i pisałem do sądu, że nie mam nic wspólnego
z dokonaną tam zbrodnią. Wysoki Sądzie, denerwuje mnie stwierdzenie sądu, że nie zostanie uchylony areszt – bo grozi mi surowa kara, a ja wiem na
100%, że moja noga nie stanęła w tym lokalu, a więc dlaczego ma mi grozić
surowa kara, jeżeli nie mam nic wspólnego z tym zdarzeniem. Wysoki Sądzie
nie potrafię udowodnić mojej niewinności, więc postanowiłem, aby sąd skierował mnie na badania na prawdomówność. Jestem zdecydowany w 100%,
aby uczestniczyć w tym teście na wykrywaczu kłamstw, a jeżeli zajdzie potrzeba zgodzę się również na złożenie wyjaśnień (dot. posądzenia mnie o zbrodnię), w stanie hipnozy. Wysoki Sądzie, przez te badania mogę udowodnić, iż
nie miałem nic wspólnego ze zdarzeniem, które miało miejsce w lokalu przy
Conrada. Wysoki Sądzie, piszę o tych badaniach, ponieważ są one dla mnie
ostatnią deską ratunku, po prostu nie mam nic do ukrycia w tej sprawie i jestem pewien, że po przeprowadzeniu tych badań Wysoki Sąd uwierzy w moją niewinność. Wysoki Sądzie, proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku i wydanie skierowania na badania, o których pisałem wcześniej.”32 Sąd,
zanim rozpatrzył ten wniosek dowodowy, zasięgnął opinii u specjalisty. Poprosił o podanie literatury przedmiotu, zapoznał się osobiście z istotą tych badań,
stosowanymi technikami, kwalifikacjami eksperta oraz trafnością stawianych
przez niego diagnoz, a następnie podjął decyzję o dopuszczeniu tego środka
dowodowego. W tym przypadku wyniki badań okazały się dla oskarżonego
niekorzystne i sąd, biorąc pod uwagę jeszcze inne zgromadzone dowody,
skazał wymienionego na 4 lata pozbawienia wolności. Można przypuszczać,
że oskarżony liczył, iż uda mu się zafałszować wynik testu i w ten sposób
uniknie kary za popełniony czyn. Zawsze poucza się kandydata do badań poligraficznych, że w przypadku jego związku z zarzucanym mu czynem badanie to wykaże. Przy tym informuje się go także, że odstąpienie od tych czynności nie będzie powodować ujemnych konsekwencji.
2 czerwca 1998 r. Ministerstwo Sprawiedliwości – Departament Legislacyjno-Prawny tak ustosunkował się do cytowanych wcześniej wyjaśnień
w kwestii dopuszczalności dowodów z badań poligraficznych: „Departament
Legislacyjno-Prawny podtrzymuje swoje stanowisko w zakresie możliwości
wykorzystania badań poligraficznych w procesie karnym w świetle uregulowań kodeksu postępowania karnego z 1997 roku, zawarte w odpowiedzi
udzielonej wiceprezesowi Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27
kwietnia 1998 r., która została panu udostępniona.

32 Wniosek dowodowy oskarżonego R.C. do sądu rejonowego dla m. st. Warszawy z 26.09.1996 r. Sygn. akt
VII K 666/96; Sprawozdanie z przeprowadzonych badań poligraficznych wobec osk. R.C. nr OKE 205/97
z 19.08.1997 r.
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Z uzasadnienia kodeksu postępowania
karnego wynika, że
zakaz określony w art.
171 § 4 pkt 2 dotyczy
właśnie badań poligraficznych jako metody
kontrolującej nieświadome reakcje organizmu osoby przesłuchiwanej. Nie ma zatem
znaczenia, czy opinia
taka byłaby wydana
przez biegłego, na zlecenie organu procesowego, zgodnie z żądaniem osoby przesłuchiwanej
czy
też
wbrew jej woli. Kopia
cytowanego Pana pisma z dnia 15 maja
1998 r. została przekazana Przewodniczącemu Zespołu Prawa
Karnego Procesowego
Komisji ds. Reformy
Prawa
Karnego
z prośbą o ustosunkowanie się”.33

Podobne negatywne stanowisko zajął Ryc. 14. Artykuł dotyczący sprawy zabójstwa czterech
Departament Prokura- mężczyzn, w której jeden z gównych podejrzanych Piotr
tury Ministerstwa Spra- W., przez swojego obrońcę mecenasa A. Kerna złożył
wniosek dowodowy o przeprowadzenie badań poligrawiedliwości w 1994 r.
ficznych. Wymieniony liczył, że uda mu się oszukać
w piśmie sygnowanym urządzenie oraz eksperta odczytującego wyniki testów.
do Biura DochodzenioSprawozdanie z badań nr OTK- 171/95/P,
wo-Śledczego KG Poli„Express” 25-27.10.1996 r., Łódź
cji w Warszawie. Autor
tego pisma sugerował, że – według jego oceny – badania poligraficzne powinny być zakazane zarówno w postępowaniu karnym, jak i operacyjno-rozpo33 Pismo Min. Sprawiedliwoœci nr PI 4026/98 z dnia 2.06.1998 r. do J. Bieńkuńskiego.
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znawczym. Ich
zastosowanie
widział
natomiast: „w dyscyplinach
pozaprawnych, takich
w szczególności
jak psychiatria
i
psychologia,
zwłaszcza przez
biegłych z zakresu tych dyscyplin
naukowych, dla
których zastosowanie poligrafu
może być jedną
ze specjalistycznych metod wykonania ekspertyzy”.34 Te stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości – Departamentu Legislacyj- Ryc. 15. Pismo świadczące o zainteresowaniu Biura Studiów
n o - P r a w n e g o i Ekspertyz Kancelarii Sejmu rolą i znaczeniem badań poligraodbiegają od opi- ficznych w działaniach wykrywczych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości przed nowelizacją k.p.k., Warszawa
nii
prokuratur
3.04.1996 r.
i policji, które wykorzystywały ten środek pracy wykrywczej w konkretnych sprawach kryminalnych. Następujące oceny mówią same za siebie:
 1. Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, pismo z 9 grudnia 1993 r.

„W ślad za naszą telefoniczną rozmową z 2 listopada 1993 roku składam
Panu Generałowi serdeczne podziękowania za efektywne przeprowadzenie
przez podległego Panu kpt. Bieńkuńskiego badań poligraficznych. Pozytywne wyniki tych badań wykonane w dniu 29 listopada 1993 roku z udziałem
M.G. w znacznym stopniu przyczyniły się do udowodnienia mu dokonania
w dniu 16 października 1993 roku w m. Leśna Stara zabójstwa S.P., o czym
34 Pismo Min. Sprawiedliwości Dep. Prokuratury nr PR I 985/4/94/F z dnia 14.01.1994 r. do Biura DochodzeniowoŚledczego.
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informowała lokalna
prasa. Jednocześnie pozwoli Pan komendant o zgodę na
przeprowadzenie
podobnych badań
w sprawie zabójstwa K.G i zbrodniczego podpalenia jej
zabudowań w m.
Sroczków w dniu 5
października 1993
roku”.
 2. Prokuratura
Rejonowa w Puławach, sygn. akt 2
Ds. 477/93, pismo
z 29 listopada 1993
r.

„Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań poligraficznych przez
kpt. Bieńkuńskiego
w sprawie osoby
podejrzanej o zabójstwo J.G., popełnione w Kazimierzu
Ryc. 16. Artykuł pt. „Wariograf pomaga prokuratorom
Dolnym. Pan kpt.
w
Starachowicach – morderca kłamał” obrazuje przydatBieńkuński przeproność
badań poligraficznych w sprawie o zabójstwo. „Słowo
wadził już podobne
Ludu”, wydanie
badania w toku
kieleckie z 6.12.1993 r.
śledztwa przeprowadzonego przez tutejszą Prokuraturę w sprawie podpalenia domu księdza Cz.
P. i w poważnym stopniu przyczynił się do zebrania dowodów winy sprawcy
tego czynu. Wykazał się przy tym dużą fachowość i wiedzę kryminalistyczną”.
 3. Prokuratura Rejonowa w Słupsku, sygn. akt 2 Ds. 1387/94, pismo z 7
lipca 1994 r.

„Prokuratura w Słupsku w 1992 roku korzystała już w sprawie o zabójstwo z pomocy Pana mjr Bieńkuńskiego, a wyniki badań miały ogromne zna-
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czenie w postępowaniu sądowym.”

 4. Prokuratura Rejonowa Warszawa Wola, sygn. akt 1 Ds. 263/94/V, sprawa o napad rabunkowy w Falenicy na H.G. 17 stycznia 1994 r.
„Z posiadanych przez tutejszą prokuraturę informacji wynika, że zakład
Techniki Kryminalistycznej i Ochrony Specjalnej ŻW posiada tego typu aparaturę, a zatrudnieni w zakładzie specjaliści są wybitnymi fachowcami
w swojej dziedzinie.”
 5. Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego, sprawa nr og.
299/94

„Niniejszym mam zaszczyt poinformować Pana Generała, iż w tak trudnej
dowodowo sprawie karnej dotyczącej zgwałcenia Pani prokurator, prowadzonej w WPG w Rzeszowie, skorzystano z wiedzy i umiejętności kpt. Bieńkuńskiego z ZTKiOS. Wymieniony oficer z dużym osobistym zaangażowaniem
i wręcz pasją zawodową przeprowadził stosowne badania osoby podejrzanej. Dzięki wynikom badań poligraficznych podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył stosowne wyjaśnienia, zgodne z wyjaśnieniami pokrzywdzonej. W świetle powyższych okoliczności uprzejmie proszę Pana Generała o rozważenie możliwości wyróżnienia kpt. Bieńkuńskiego.”
 6. Komendant Główny Policji, D II-16/994, pismo z 30 czerwca 1994 r.

„KWP w Gorzowie Wielkopolskim pod nadzorem KGP prowadzi śledztwo
w sprawie zabójstwa H.W i I.G w dniu 13 marca 1993 roku przez M.S. W początkowej fazie postępowania przygotowawczego mimo ogromnego wysiłku
Policji, zaangażowania znacznego potencjału ludzkiego i technicznego, nie
zdołano odszukać zwłok zamordowanych dziewcząt oraz udowodnić M.S. dokonania tego przestępstwa. W wyjaśnieniu tej niezwykle skomplikowanej
sprawy znaczny udział ma kpt. Bieńkuński – ekspert badań poligraficznych
z ZTKiOS. Szczegółowo i wyczerpująco opracowane wyniki badań poligraficznych osób związanych ze sprawą potwierdziły trafność przyjętych wersji osobowych i pozwoliły na przyjęcie właściwej taktyki śledczej wobec osób podejrzewanych. W konsekwencji działania te doprowadziły do wykrycia sprawcy
przestępstwa i wskazania przez niego miejsca ukrycia zwłok. Informując Pana Generała o pozytywnych efektach pracy kpt. Bieńkuńskiego oraz dotychczasowej współpracy w najważniejszych sprawach kryminalnych, pragnę
podziękować za pomoc w tej prestiżowej dla Policji sprawie.”
 7. Prokuratura Rejonowa w Słupsku, sygn. akt 2 Ds. 1231/2, pismo z 7
marca 1995 r.

„Uprzejmie informuję, że wyrokiem z dnia 22 lutego 1995 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał w mocy wyrok SW w Słupsku w sprawie prze-
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Głos Wielkopolski
kwiecień 1996

ZDENERWOWAŁ GO WYKRYWACZ KŁAMSTW

Rozmowa z ANDRZEJEM LASKOWSKIM, prokuratorem Prokuratury
Wojewódzkiej w Poznaniu, prowadzącym śledztwo w sprawie zabójstwa Olka Ruminkiewicza dziesięcioletniego mieszkańca Konina

- Co skłoniło Krzysztofa F. do określenia
miejsca porzucenia dziecka? Podejrzany
załamał się, chciał zrzucić z siebie ciężar
odpowiedzialności czy raczej „przyparły
go do muru” materiały do-wodowe?
- Na tyle, na ile jestem zorien-towany, jest
to człowiek o dużej odporności psychicznej. Również etatowy pracownik aresztu
określił go jako człowieka w pełni odpornego psychicznie, nie przejawiającego
żadnego załamania. Co mogło go skłonić
do określenia miejsca porzucenia dziecka? Mogę pani wy-mienić 50 okoliczności, a jedna z nich będzie prawdziwa. Sądzę, że nie była to skrucha podejrzanego.
- Jak Krzysztof F. zachowywał sig w drodze z aresztu w Poznaniu do Kiszew
w Konińskiem, gdzie w opuszczonej studni było ciało dziecka?
- Był opanowany. Najlepiej mogłem obserwować jego reakcje, gdyż na miejscu
przy studni stałem najbliżej podejrzanego,
trzymałem mikrofon. Zachowywał się
spokojnie.
- Nawet w momencie wyjęcia Olka?
- Kiedy dziecko było wyjmowane podejrzany został odprowadzony. Nie powinien
zobaczyć w jakim stanie znajduje się
chłopiec. Chodzi o to, aby podejrzany nie
wiedział zbyt wiele.
- Czy możliwe byłoby znalezienie chłopca
bez informacji podanych przez Krzysztofa
F.?
- Znalezienie zwłok byłoby utrudnione, co
nie oznacza, że niemożliwe. Typowanie
miejsc odbyło się także w oparciu o badania wariograficzne (wykrywacz kłamstw)
przygotowane przez eksperta Jacka
Bieńkuńskiego. Poderzany wyraźnie denerwował się kiedy mówił o wyjeździe do
Tuliszkowa na trasie do którego leżą Kiszewy. Badania te również mogą oprowadzić do znalezienia dziecka. Oczywiście

trzeba byłoby przygotować odpowiednią
ekipę ludzi, sporządzić plan poszukiwań
i zwłoki zo-stałyby znalezione. Ale nastąpiłoby to później.
- Badania wariograficzne wypadły na niekorzyść podejrzanego?
- Wykazały, że kłamie. Drugi raz nie chciał zgodzić się na tego typu badania.
- W jakim stanie było ciało dziecka?
- W dobrym. Wpływ na to miały panujące
minusowe temperatury. Mimo to dwóch
policjantów uczestniczących w wizji lokalnej bardzo przeżyło ten moment.
- Czy na szyi Olka było widać ślady po
uduszeniu?
- Tak. Później okazało się, że został uduszony kablem koncentrycznym od magnetowidu.
- Czy chłopiec miał na ciele jeszcze inne
obrażenia?
- Tak, ale nie mogę teraz podać wiecej
szczegółów. Dopiero ekspertyza biegłego
z Zakładu Medycyny Sądowej odpowie
na to.
- Na grobie Olka jest napisane, że został
zamordowany 22 stycznia. Czy to prawda?
- Przypuszczam że rodzice przyjęli datę
uprowadzenia dziecka jako datę zgonu.
I wszystko wskazuje na to, że chłopiec
zginął 22 stycznia, ale pewności nie ma.
O-kreślenie daty śmierci w wyniku sekcji
po tak długim czasie nie jest możliwe.
- Czy to prawda, że 22 stycznia z martwym dzieckiem podejrzany pojechał do
znajomego?
- Podejrzany przewoził tego dnia chłopca,
ale bliższych szczegółów nie mogę ujawnić.
- Podejrzany nie ma alibi na około trzy godziny 22 stycznia?
- Tak.
- Czy Krzysztof F. przyznał się do zamor-

dowania Olka?

- Mogę tylko podać, że złożył bardzo ob-

szerne wyjaśnienia. Za wcześnie, aby

ujawnić ich treść.

- Dlaczego podejrzany porwał Olka, czy
był to wybór przypadkowy?

- Nie sądzę. Podejrzany dobrze znał ro-

dziców Olka.

- W mieszkaniu podejrzanego znaleziono

dokumenty świadczące o, być może, in-

nej jego działalności przestępczej. Jakie
to papiery?

- To były formularze sądowe wystawione
in blanco, które po wypełnieniu miały rangę dokumentu procesowego.

- Czy to prawda, że Krzysztof F. zeznał, że
o wszystkim od początku wiedziała jego
żona?

- Nie złożył takich wyjaśnień.

- Ponoć adwokat proszony o pomoc
przez rodzinę podejrzanego odmówił

obrony?

- Tak. Adwokat zrezygnował z obrony
podejrzanego.

- Czego brakowało w materiałach dowo-

dowych przygotowanych przez konińskie
organy ścigania?

- Mogę tylko powiedzieć, to co wcześniej

podałem na konferencji prasowej. Pewne

czynności należało powtórzyć. I właśnie
one doprowadziły do ujawnienia jeszcze

dalszych śladów. Otrzymałem sprawę po

upływie przeszło miesiąca od daty
wszczęcia śledztwa, zanalizowałem ma-

teriał dowodowy i stwierdziłem, że należy

jeszcze raz prze-prowadzić przeszukanie

mieszka-nia, kancelarii, samochodu i siłowni podejrzanego. A nuż coś się znaj-

dzie. I znalazło się.
Rozmawiała

OLGA ŻARYN

Ryc. 17. Artykuł pt. „Zdenerwował go wykrywacz kłamstw”, będący wywiadem z prowadzącym śledztwo w sprawie zabójstwa Olka Ruminkiewicza ukazujący przydatność badań poligraficznych przy ocenie miejsca ukrycia zwłok. „Głos Wielkopolski” z kwietnia 1996 r.

90

ciwko W.W. o czyn z art. 148 § 1 kk (podwójne zabójstwo), skazując go na
karę 25 lat pozbawienia wolności. W sprawie tej przeprowadził Pan badania
poligraficzne wobec podejrzanego.”

 8. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we Wrocławiu, sygn. akt Pg Sl
34/95, pismo z 18 września 1995 r.
„W wyniku przeprowadzonych badań poligraficznych uzyskano ocenę
pozwalającą na doprowadzenie do przedstawienia zarzutu popełnienia
przestępstwa z art. 148 § 1 kk jednemu z żołnierzy ze składu warty.
W związku z powyższym składam na Pańskie ręce wyrazy uznania i podziękowania dla mjr. Bieńkuńskiego, dzięki którego rzetelności, wiedzy i zaangażowaniu w toku przedmiotowych czynności było możliwe doprowadzenie
śledztwa do fazy in personam.”
 9. Prokuratura Wojewódzka w Poznaniu, Wydział Śledztw, 12 kwietnia
1996 r.

„W załączeniu przesyłam dwie publikacje prasowe dotyczące przeprowadzonych przez Pana badań poligraficznych w sprawie V Ds. 17/96. Publikacje te wiernie odzwierciedlają wagę przeprowadzonych przez Pana badań
i ich znaczenie dla wyjaśnienia niektórych okoliczności dokonania przez
podejrzanego zbrodni zabójstwa jak i przestępstwa z art. 211 kk. Badania te,
mimo iż mogą stanowić w postępowaniu karnym wyłącznie dowód pomocniczy, należycie wykorzystane przez organa ścigania mogą w znacznym
stopniu przyczynić się do wyjaśnienia wielu faktów istotnych dla podjęcia
właściwej decyzji merytorycznej przez prokuratora i sąd ferujący wyrok.”

 10. Prokuratura Wojewódzka w Warszawie, Wydział VI ds. PZ, sprawa zabójstw dwóch pracowników ERA GSM w Komorowie 18 czerwca 1997 r. sygn.
akt VI Ds. 78/97

„Mając na uwadze wysoki poziom merytoryczny i rzetelność opinii wydanych przez wspomniany ZTKiOS oraz dobro postępowania przygotowawczego, uprzejmie proszę Pana Komendanta o wyrażenie zgody ma przeprowadzenie zleconych badań.”

Po przedstawieniu tych opinii nie można pominąć także faktu, jak wyniki
badań poligraficznych były przyjmowane i oceniane przez niektóre sądy na terenie całego kraju.

 1. Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, sygn. akt III K 283/95, zabójstwo
i zbrodnicze podpalenie, oskarżony K.W. skazany na 25 lat pozbawienia
wolności.

„Podsumowując tę część rozważań, należało dojść do wniosku, że ocena całości zachowania i reakcji oskarżonego wskazuje na związek oskarżo-
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nego ze sprawą, ma on wiedzę o tym, co się stało, zna detale i szczegóły tej
sprawy. Jego zachowanie nienaturalne w części testów, tzn. świadomy nienaturalny oddech i inne reakcje zakłócające – prowadzi do wniosku, że pomimo iż dobrowolnie wyraził zgodę na przeprowadzenie badań, to jednak
chciał uzyskać wynik co najmniej nieprawidłowy, a nawet korzystny dla siebie. Jest to oczywiste, że reakcje osoby biorącej udział w przestępstwie zawsze są dużo silniejsze niż osoby, która o tym zdarzeniu słyszała. Oskarżony wykazywał silną reakcję na pytania związane z przestępstwem, co pozwala na stwierdzenie przy istniejących innych jeszcze dowodach, że popełnił zarzucane mu zbrodnie.”35

 2. Sąd Wojewódzki w Płocku, sygn. akt II- K 112/96, oskarżony 17-letni
S.C. o zgwałcenie i zabójstwo dziewczyny, skazany na 25 lat pozbawienia
wolności.

„Analogicznie – jako w pełni rzeczowe, kompetentne i miarodajne pozostaje również ocenić obie – pisemną i ustną z rozprawy – opinie biegłego J.
Bieńkuńskiego (...) Tym samym opinia biegłego stanowi jeszcze jeden dowód podważający wiarygodność wyjaśnień oskarżonego S.C. składanych
w toku rozprawy, których zasadniczym wszak elementem było właśnie negowanie przez oskarżonego, ażeby dopuścił się gwałtu poprzedzającego
zabójstwo pokrzywdzonej.”36
 3. Sąd Wojewódzki w Łodzi, sygn. akt IV – K 48/95, oskarżony P.W. za
zabójstwo czterech mężczyzn, skazany na dożywocie.

„W toku rozprawy sąd przeprowadził także dowód z opinii biegłego mgr
J. Bieńkuńskiego – eksperta badań poligraficznych i podzielił stanowisko zaprezentowane przez niego w opinii pisemnej i ustnej. Końcowe wnioski zaprezentowane w ekspertyzie korelują z opiniami psychologów badających
P.W., a jego badanie odbyło się według reguł sztuki szczegółowo omówionymi przez biegłego.”37

 4. Sąd Rejonowy w Białymstoku, sygn. akt III-K 2080/97, oskarżony J.T.
za czyny lubieżne i spółkowanie płciowe z nieletnią córką, skazany na 4 lata pozbawienia wolności.
„Sąd nie znalazł żadnych podstaw do kwestionowania rzetelności opinii
J. Bieńkuńskiego. Mimo iż badanie poligraficzne w tej sprawie nie stanowi
bezpośredniego dowodu, to jest niezwykle wymowne dla oceny materiału
dowodowego (...) Wszystkie te okoliczności, które zdaniem sądu

35 Uzasadnienie do wyroku SW we Wrocławiu z 10 stycznia 1996 r. Sygn. akt III K 283/95, dotyczące
oskarżonego K.W. skazanego na 25 lat pozbawienia wolności.
36 Uzasadnienie do wyroku SW w P³ocku. Sygn. akt II-K 112/96, dot. osk. S.C.
37 Uzasadnienie do wyroku SW w £odzi z 29 stycznia 1997r. Sygn. akt IV –K 48/96, dot. osk. P.W.
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w przedmiotowej sprawie zostały zachowane, pozwalają przyjąć opinię jako
rzetelną, dokładną, mającą charakter posiłkowy i pomocny dla całości materiału dowodowego. Należy jeszcze raz zaznaczyć, że opinia ta była oceniana przez sąd w połączeniu z pozostałym materiałem dowodowym i stanowiła jedynie jeden z pośrednich dowodów.”38

 5. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, sygn. akt II-K 246/97, oskarżony M.R. o napad rabunkowy, uniewinniony.

„Jedynymi dowodami, które w ujęciu oskarżyciela potwierdzają tezę aktu
oskarżenia, są opinie opracowane w oparciu o ustalenia wynikające z badań
poligraficznych i eksperymentu osmologicznego. Jak już wspomniano, sąd
nie kwestionuje prawidłowości tych opinii. Zarówno bowiem badanie poligraficzne, jak i eksperyment osmologiczny zostały przeprowadzone przez osoby mające wymaganą dla tych czynności wiedzę i umiejętności. Nie ma żadnych podstaw, aby przypisać biegłym tych dyscyplin wadliwość opinii bądź
kwestionować ich bezstronność.”39
 6. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie, sygn. akt Sg 15/98,
oskarżony por. M.O. o czyny lubieżne z nieletnimi dziewczynkami, skazany
na 1,5 roku pozbawienia wolności, w zawieszeniu na 4 lata, oraz obniżenie
stopnia oficerskiego,

„W toku postępowania sądowego – na wniosek stron – oskarżony poddał się badaniom poligraficznym. W wydanej opinii biegły stwierdził, że
oskarżony może mieć bezpośredni i rzeczywisty związek z zarzutami wymienionymi w akcie oskarżenia. Powyższy stan faktyczny sąd ustalił częściowo na podstawie wyjaśnień oskarżonego i częściowo na podstawie zeznań bezpośrednio przesłuchiwanych na rozprawie świadków, a także ujawnionych dokumentów z akt sprawy szczegółowo opisanych w protokóle
z rozprawy głównej.”40

Obawy przeciwników poligrafu nie znajdują potwierdzenia w podanych
przykładach. Jak wynika z opisanych tu spraw kryminalnych, metoda ta
odgrywała pozytywną rolę nie tylko na etapie postępowania przygotowawczego, ale również w czasie postępowania dowodowego przed sądem. Na
uwagę zasługuje również fakt, iż autor wykonywał badania poligraficzne na
wniosek sądu i prokuratury już w czasie obowiązywania nowego k.p.k.
38 Uzasadnienie do wyroku SR w Bia³ymstoku z 3 paŸdziernika 1997 r. Sygn. akt III-K 2080/97, dot. osk.
J.T.
39 Uzasadnienie do wyroku SR w D¹browie Tarnowskiej. Sygn. akt II-K 246/9 7, dot. osk. M.R.
40 Uzasadnienie do wyroku WSG w Warszawie z 31 marca 1998 r. Sygn. akt SG 15/98; dot. osk. por. M.O.
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Ryc. 18

Ryc 18. Test stymulacyjny z cyfrą b. sędziego z Konina Krzysztofa F. w sprawie o zabójstwo 12-letniego chłopca. Widoczne na poligramie bardzo duże zmiany w RED oraz oddechu przy odpowiedzi
„nie” (w pierwszej części testu) na skreśloną w sposób skryty przed ekspertem cyfrę „7” oraz potwierdzenie tego śladu pamięciowego (w drugiej części) przy odpowiedzi „tak”, na pytanie: Czy cyfrą którą
skreśliłeś jest „7”?

Ryc. 19
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Ryc. 19a

Ryc. 19, 19a. Test szczytowego napięcia z poszukującym rozwiązaniem, tzw. POT-B, Czy wiesz na
pewno, że Olek został ukryty w miejscowości: Konin, Żychlin, Janowice, Tuliszków na terenie obiektu sakralnego, w innym znanym ci miejscu nie wymienionym w teście? Na poligramie widoczne wyróżniające i powtarzające się zmiany w RED oraz oddechu przy odpowiedziach „nie” na pytanie nr 4
(Tuliszków) i nr 6 (inne znane ci miejsce niewymienione w teście). Chłopiec został znaleziony nieda-

Ryc. 19b
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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.

Sytuacja eksperta w dziedzinie badań poligraficznych występującego
w charakterze biegłego jest niezwykle trudna. Wynika to przede wszystkim
z niedostatecznej wiedzy na temat istoty tych badań osób, które oceniają
wartość diagnostyczną testów. Pytania stawiane przez strony są niejednokrotnie niezbyt precyzyjne i trudno w skrócie wyjaśnić mechanizm powstawania śladu pamięciowego czynu karalnego. Konieczne jest zatem opracowanie podręcznika pt. „Badania poligraficzne – dla prawników”, w którym zainteresowany mógłby znaleźć podstawowe wiadomości na ten temat. Być
może usprawniłoby to przesłuchiwanie biegłego z tej dziedziny w sądzie.
Najczęściej jest on pytany w sądzie o wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
a także musi odpowiedzieć na następujące szczegółowe pytania:
– Czy urządzenie można oszukać i czy jest ono nowoczesne?
– Czy można ingerować w zapis przez manipulowanie pisakami?
– Czy wiedza nabyta przez oskarżonego w czasie przesłuchań może mieć
wpływ na wynik badania?
– Jaka jest możliwość odróżnienia przez biegłego sprawcy od niesprawcy?
– Czy zarejestrowane reakcje mogą być rezultatem bliskiego pokrewieństwa z ofiarą?
– Na jakiej podstawie są opracowywane pytania testowe i kto bierze w tym
udział?
– Czy przed testami oskarżony był badany przez lekarza i psychologa?
– Na jakiej podstawie biegły ocenia stan psychofizjologiczny badanego?

– Jaki jest wpływ długotrwałego pobytu niewinnego człowieka w areszcie
na wynik testów?

– Jakie znaczenie ma wpływ czasu między badaniem a chwilą popełnienia przestępstwa?

– Czy znajomość akt sprawy może mieć wpływ na wynik badania?

– Czy można badać osoby o niskim poziomie inteligencji, cierpiące na zaburzenia psychiczne i emocjonalne?

– Czy zażywane przez oskarżonego lekarstwa mogą rzutować na wyniki badań?

Jak wynika ze spostrzeżeń autora, z chwilą wprowadzenia art. 171 § 4
pkt 2 i § 6 k.p.k. w sposób znaczący ograniczono stosowanie tego dowodu w procesie. Stało się to ze szkodą dla wyjaśnienia wielu spraw karnych.
Wydaje się, że tak radykalne stanowisko przeciwników poligrafu jest podyktowane przede wszystkim dbałością o interesy podejrzanego czy też
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Ryc. 20. Opinia wydana biegłemu przez oskarżonego J.T.,
który wnioskował o dopuszczenie dowodu z badań poligraficznych (liczył, że uda mu się oszukać to urządzenie)

Ryc. 21. Artykuł pt. „Nie zabili a siedzieli”, opisujący sprawę czterech osób podejrzanych o zabójstwo księdza, spędziły w areszcie pół roku. „Angora” 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.
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oskarżonego, tj. obawą przed naruszeniem zasady prawa do obrony lub
swobodnej wypowiedzi. Jednak na podstawie literatury i wypowiedzi niektórych procesualistów można przypuszczać, że niechęć ta wynika także
z nieznajomości celów tych badań i stosowanych procedur. Gdyby doszło
do porozumienia i wyjaśnienia spornych kwestii, być może zmieniłby się
stosunek do tego dowodu w sprawach karnych. Jak pokazuje praktyka, badania takie mogą dobrze służyć podstawowym zasadom procesu karnego
(swobodnej ocenie dowodów, dochodzeniu prawdy materialnej i domniemania niewinności). Należy sądzić, że uchwalenie przez Sejm nowej poprawki do art. 199 k.p.k., tj. proponowanego zapisu: „§ 2 Stosowanie przez
biegłego środków technicznych mających na celu kontrolę nieświadomych
reakcji organizmu ba da nej oso by moż li we jest za jej zgo dą” 42
– zmieni poglądy przeciwników poligrafu.
Proponowana nowelizacja wyraźnie wskazuje na możliwość stosowania przez biegłych poligrafu na użytek procesu. Będzie to na pewno z pożytkiem dla całego społeczeństwa w dobie tak zatrważającego wzrostu
przestępczości w Polsce i spadku wykrywalności.

4.2. Próba rekapitulacji

W tabeli 14 zestawiono dane z których wynika, że przeprowadzono
ogółem 1184 badania poligraficzne oraz zbadano 5416 osób. Największymi
zleceniodawcami były jednostki WSW (ŻW) – 741 zleceń i milicji (policji) –
299. W mniejszym stopniu z badań korzystały także inne jednostki organów
ścigania oraz obrońcy.

Niepokojący jest fakt, że wzrastającej od 10 lat liczby przestępstw w kraju
oraz zmniejszenia wykrywalności ich sprawców nie czyni się nic, by badania
poligraficzne nabrały odpowiedniej rangi i zajęły odpowiednie miejsce w nauce kryminalistyki i prawa. Przykłady z analizowanych 30 lat dowodzą, że są
one skutecznym środkiem identyfikacji kryminalistycznej. Nasuwa się zatem
pytanie, dlaczego nie są powszechnie stosowane? Przy tym w Żandarmerii
Wojskowej po odejściu na emeryturę Jacka Bieńkuńskiego nie pozostał żaden
ekspert w tej dziedzinie. Tak więc badań poligraficznych na taką skalę, jak dotychczas, nie prowadzi się, ponieważ kierownictwo ŻW uznało, że nie ma potrzeby, skoro k.p.k. ich zabrania. M. Kulicki przeprowadził szkolenie operatorów poligrafu w październiku 1997 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie,
42 Ministerstwo Sprawiedliwości: Projekt ustawy o zmianie ustawy – kodeks karny, ustawy – kodeks postępowania karnego, ustawy – kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw. Wersja z 25 stycznia 2000 r. , s. 14, pkt 28.
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Tabela 14

jednak – jak sam stwierdził – nie daje to podstaw do prowadzenia badań
poligraficznych i występowania w roli biegłego z dziedziny poligrafu. Ukończenie tego kursu stanowiło bowiem dopiero pierwszy krok na drodze do uzyskania pełnych kwalifikacji rzeczoznawcy. Kiedy zostaną uczynione kolejne kroki,
nie wiadomo. Jednak proza życia codziennego zmusza organa ścigania do
korzystania z pomocy ekspertów z dziedziny badań poligraficznych w celu wykrycia groźnych przestępców. Przykładem dobrego współdziałania z policją
na tej niwie były sprawy, o których mówiła cała Polska.
Organa policji w latach 90. jak wynika z danych, korzystały z badań poligraficznych jedynie 19 razy, jednak ciężar gatunkowy tych spraw był bardzo
duży. Chodziło bowiem przede wszystkim o zabójstwa. Do znanych i opisywanych w prasie spraw można zaliczyć:
1. Sprawę byłego sędziego K.F. skazanego za zabójstwo 11-letniego
A.R. dokonane w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w wysokości
100 000zł.
 Określenie celu badań
Postanowienie z 29 stycznia 1996 r. prokuratora Prokuratury Rejonowej
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delegowanego do Prokuratury Wojewódzkiej w Koninie o powołaniu biegłego
w celu przeprowadzenia badań poligraficznych na osobie podejrzanego oraz
ustalenia związku emocjonalnego z pozbawieniem wolności małoletniego
A.R. 22 stycznia 1996 r. w Koninie.
 Opinia biegłego

Biegły w 12-stronicowym sprawozdaniu z badań poligraficznych wykonanych 2 lutego 1996 r. w areszcie śledczym w Poznaniu przedstawił opis
przeprowadzonych 10 testów (pytań kontrolnych oraz szczytowego napięcia
z nieznanym rozwiązaniem). Pytania zawiązane z zarzucanymi podejrzanemu czynami były dla niego znaczącymi bodźcami emocjogennymi powodującymi silne, czytelne i powtarzające się zmiany psychofizjologiczne. Wniosek: przeprowadzone badania wykazały, że K.F. może być sprawcą uprowadzenia A.R. i orientować się, gdzie się on znajduje. Natomiast na podstawie
testów szczytowego napięcia z nieznanym rozwiązaniem i zarejestrowanych
najsilniejszych zmian przy podanych hipotetycznych wariantach (z dużą rezerwą) można domniemywać, ze plan zażądania okupu zrodził się u K.F.
przed 24 stycznia 1996 r., a oddanie rodzicom chłopca pieniędzy było spowodowane strachem przed odpowiedzialnością karną. Poza tym z testów
wynikało, że A.R. mógł się oddalić z miejsca zamieszkania samochodem
osobowym ze znaną mu osobą, która użyła wobec niego podstępu i wywiozła go poza rejon Konina.
 Ocena przebiegu badań przez podejrzanego K.F. (przed zapoznaniem
się z treścią wydanej opinii)

„Opinia biegłego od testów wariograficznych jest jednoznaczna, moje
zaś alibi na 22 stycznia w ogóle nie istnieje – czyż można sądzić inaczej.
Oczywiście, że nie. I z tym się liczę. Myślę, że mogę otrzymać wyrok 15 lat
pozbawienia wolności i nic tego nie zmieni (no, może z wyjątkiem kary 25 lat
pozbawienia wolności). Chyba, że zdarzy się cud i pojawi się żywy i zdrowy
chłopiec. Ale ja w to nie wierzę.”
 Fragment wyroku i jego uzasadnienia Sądu Wojewódzkiego w Łodzi, IV
Wydział Karny, sygn. Akt IV K-320/96

W czerwcu 1997 r. sąd skazał K.F. na karę 25 lat pozbawienia wolności i karę dodatkową 8 lat pozbawienia praw publicznych. Z uzasadnienia
wyroku wynika, że oskarżony sam zgłosił wniosek dowodowy o takie badanie i nie kwestionował jego wyników. Podczas przesłuchania 27 marca
1996 r. w Prokuraturze Wojewódzkiej w Poznaniu oskarżony zdecydował
się wskazać miejsce ukrycia zwłok A.R. W nocy z 27/28.03. 1996 roku
oskarżony z towarzyszącymi mu osobami udał się do Tuliszkowa. Między
znajdującym się tam sadem i lasem wskazał wyschniętą kilkumetrową stu-
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dnię. Na dnie studni przykryte gałęziami leżały zwłoki chłopca uduszonego potrójną pętlą utworzoną z przewodu elektrycznego.
 Ocena prokuratora PW w Poznaniu z 12 kwietnia 1996 r.
„W załączeniu przesyłam dwie publikacje prasowe dotyczące przeprowadzonych przez Pana badań poligraficznych w sprawie V Ds.-17/96. Publikacje te wiernie odzwierciedlają wagę przeprowadzonych przez Pana
badań i ich znaczenie dla wyjaśnienia niektórych okoliczności dokonania
przez podejrzanego zbrodni zabójstwa, jak i przestępstwa z art. 211 kk.
Badania te, mimo że mogą stanowić w postępowaniu karnym wyłącznie
dowód pomocniczy, należycie wykorzystane przez organa ścigania mogą
w znacznym stopniu przyczynić się do wyjaśnienia wielu faktów istotnych
dla podjęcia właściwej decyzji merytorycznej przez prokuratora, jaki i sąd
ferujący wyrok.”
 Informacje uzupełniające
21 marca 1997 r. ekspert składał uzupełniającą opinię ustną przed Sądem Wojewódzkim w Łodzi w charakterze biegłego sądowego SW w Warszawie.

2. W sprawie podwójnego zabójstwa studentek w województwie gorzowskim w 1993 r.
 Opis zdarzenia

15 marca 1993 r. jeden z rodziców zawiadomił Komisariat Policji w Międzychodzie o zaginięciu córki H.W. oraz jej koleżanki I.G. – studentek prywatnej
wyższej szkoły w Poznaniu. Wymienione przyjechały 12 marca 1993 r. do m.
Zwierzyniec w celu jazdy konnej w pobliskiej stadninie, a na nocleg zatrzymały się w domu M.S., znajomego H.W. W celu ujawnienia miejsca ukrycia ciał
zaginionych dziewcząt zorganizowano kilka przeszukań w wyznaczonym obszarze Puszczy Nadnoteckiej z udziałem policji, wojska i okolicznych mieszkańców. Użyto przy tym techniki elektrooporowej, aparatury termowizyjnej
zainstalowanej na śmigłowcu oraz policyjnych płetwonurków. Korzystano również ze środków niekonwencjonalnych. Wynik wszystkich tych czynności był
negatywny.
 Wniosek na badania poligraficzne

– 27 września 1993 r. (6 miesięcy po zdarzeniu) Prokuratura Rejonowa
w Gorzowie Wielkopolskim wydała postanowienie o powołaniu biegłego
z dziedziny badań poligraficznych. Do badań wytypowano wówczas dwie
osoby, tj. M.S. oraz jego kolegę P.A., który w krytycznym dniu przebywał
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u niego w domu. Wniosek ten wynikał z faktu, że mimo ogromnego wysiłku policji i zaangażowania znacznych sił oraz potencjału technicznego nie
zdołano odszukać zaginionych dziewcząt oraz udowodnić M.S. związku
z tym przestępstwem. Trudności wynikały m.in. z przyjętej przez M.S. postawy oraz jego otoczenia wiejskiego (zmowa milczenia), a także z jego
cech charakteropatologicznych i psychicznych. Zastosowanie tu metody
naukowej – psychofizjologicznych badań poligraficznych miało na celu:
a) ustalenie, czy w systemie nerwowym badanego są (lub nie) zarejestrowane ślady pamięciowe świadczące o jego związku z zabójstwem
H.W i I.G.;
b) w przypadku stwierdzenia, że badany może być wplątany w to przestępstwo – przeprowadzenie specjalnych testów zmierzających do ustalenia miejsca ukrycia zwłok oraz ustalenia narzędzia zbrodni.
Wykorzystano tu testy pytań kontrolnych, tzw. zmodyfikowany test Reida,
test J.A.Matte, określany skrótem SKG, oraz testy szczytowego napięcia
z nieznanym rozwiązaniem, tzw. POT-B (zmierzające na podstawie hipotetycznych założeń do ustalenia okoliczności i przebiegu popełnionej zbrodni,
a tym samym do znalezienia innych jeszcze dowodów »poszlak« niezbędnych do wyjaśnienia tej sprawy).
 Wyniki badań

Z analizy materiału badawczego wynikało, że M.S. może mieć związek
z zabójstwem obu dziewcząt. Natomiast zbadany w tej sprawie P.A. został
oceniony jako osoba, która może mieć jedynie związek pośredni, tzn. wiedzieć, kto dokonał zabójstwa i gdzie znajdują się zwłoki dziewcząt. Ponadto
z testów POT-B wynikało, że udział w tym przestępstwie mogą mieć jeszcze
inne osoby (młodszy brat badanego i jego wujek H.P.).

Zwłoki (ewentualne szczątki) zamordowanych studentek mogły znajdować się w jeziorze lub na polu ojca. Poza tym można było wnioskować, że
zwłoki były przemieszczane na plecach sprawcy i na rowerze, a narzędziami użytymi do popełnienia tej zbrodni mogły być: nóż, pięść i kabel elektryczny. Informacje te zostały wykorzystane przy planowaniu dalszych
czynności operacyjnych i śledczych przez funkcjonariuszy KWP w Gorzowie Wielkopolskim i w pełni (w przeciwieństwie do ustaleń za pomocą
środków niekonwencjonalnych) potwierdzone.
 Informacje uzupełniające

Dziwi w tej sprawie fakt, że – mimo wielu przesłanek, m.in. wyników badań poligraficznych wskazujących na sprawcę, miejsce popełnienia zbrodni
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Ryc. 22. Artykuł pt. „Były sędzia przed sądem” dotyczący oskarżonego o zabójstwo
12-letniego chłopca z Konina. „Express Wieczorny” nr 67 z 20.03.1997 r.

oraz ukrycia zwłok – Prokuratura w Międzychodzie wydała postanowienie
o umorzeniu śledztwa. Pełnomocnik rodziców zaginionych studentek mec.
Anna Bogucka-Skowrońska 18 kwietnia 1994 r. wniosła do Prokuratury Wojewódzkiej w Gorzowie Wielkopolskim zażalenie w związku z umorzeniem
śledztwa. Po szczegółowej analizie sprawy pełnomocnik wykazała, że umorzenie śledztwa było nieuzasadnione, ponieważ zaniechano wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy. Jej zdaniem poważnym błędem było
niezastosowanie wobec podejrzanego aresztu, co było przedsięwzięciem
koniecznym ze względu na wagę sprawy i uprawdopodobniony zarzut
podwójnego zabójstwa. Prokuratura pominęła również wyniki badań poligraficznych, które w oczywisty sposób potwierdzały sugestie uprawdopodobniające właściwy przebieg wydarzeń i zabójstwa dziewcząt. Badania te
wskazywały również na kierunki dalszych poszukiwań dowodowych. A. Bogucka-Skowrońska stwierdziła w swoim zażaleniu, że prokuratura ani słowem nie odniosła się do badań poligraficznych podejrzanych osób, chociaż
wyniki testów potwierdzały tezy wynikające z innych dowodów. W jednym
z wniosków uznała ona, że istnieje potrzeba poddania takim badaniom wujka, brata i matki M.S. Podsumowując wyniki testów stwierdziła, że „potwier-
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dzenie przez badania tez (współudział J.S. i H.S.) i wykluczenie innych sugestii (brak reakcji na współudział P.A.) wskazuje na wartościowość wskazań wynikających z badań. Jezioro, pole ojca, rower, plecy sprawcy to zawężony zakres poszukiwań zwłok.”

Z chwilą wznowienia postępowania karnego 16 marca 1994 r. poddano
badaniom wujka H.P. Jego reakcje wskazywały, że może wiedzieć, kto faktycznie jest sprawcą i gdzie mogą być ukryte zwłoki. 13 maja 1994 r. J.S.
w czasie przesłuchania podał, że zabójcą jest jego brat M.S. Dodał także, że
zwłoki dziewcząt zostały spalone w kominku, a resztki ich ciał wrzucone do
oczka wodnego na terenie gospodarstwa i rozrzucone po polach. 14 maja
1994 r. przeprowadzono wizję lokalną we wskazanym miejscu (oczku wodnym). W mulistym dnie znaleziono nadpalone fragmenty ludzkiej kości: żuchwy, szczęki i czaszki. Podczas przesłuchania 25 maja 1994 r. M.S. przyznał się do zamordowania obu studentek. Wziął także udział w wizjach lokalnych, wskazując miejsca, gdzie rozrzucił nadpalone szczątki ich kości.

Ryc. 23. Artykuł pt. „Zbrodnia prawie doskonała” opisujący m.in. użyteczność badań poligraficznych w sprawie zabójstwa dwóch studentek w Zwierzyńcu k. Gorzowa Wielkopolskiego. „Super Express” z 7.06.1994 r.
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 Ocena sądu

Sprawa ta była rozpoznawana w okresie od 23 maja 1995 do 12 stycznia 1996 r. przez Sąd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim (sygn. Akt IIK-75/95), w której w stan oskarżenia postawiono cztery osoby. Oskarżonych
braci M.S. i J.S. uznano winnych zabójstwa i skazano pierwszego na 25 lat
pozbawienia wolności, drugiego na karę 15 lat pozbawienia wolności. Natomiast H.P. uznano winnym popełnienia czynów z art. 254 §1, 252 § 1 i 18
k.k. w związku z art. 247 § 1 i w związku z art. 25 § 2 k.k., skazując go na
1,5 roku pozbawienia wolności, P.A. zaś z art. 254 § 1 k.k., skazując go na
1,5 roku pozbawienia wolności. Wymienionym kary te warunkowo zawieszono na okres 3 lat.
Analiza tej sprawy wskazuje, że bez użycia poligrafu jako środka identyfikacji kryminalistycznej sprawa ta mogła nigdy nie być rozwiązana. Wyniki
testów nie tylko umożliwiły uzyskanie wartościowych dowodów obciążających podejrzanego M.S., ale dostarczyły także dowodów odciążających, na
podstawie których można było wnioskować, że podejrzani H.P i P.A. nie byli sprawcami tych zabójstw.

3. W sprawie S.C. skazanego za zgwałcenie i zabójstwo 20-letniej
E.R.
 Określenie celu badania

Zastępca prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kutnie postanowił 8 lipca
1996 r. powołać biegłego w celu przeprowadzenia badań poligraficznych na
osobie podejrzanego S.C. oraz ustalenia, czy istnieje związek emocjonalny
w sprawie zabójstwa i zgwałcenia E.R. Jeśli tak, to jaki i z jakimi okolicznościami zdarzenia jest on związany.
 Opinia biegłego

Biegły w 10-stronicowym sprawozdaniu z badań poligraficznych
przeprowadzonych 13 lipca 1996 r. w Płocku przedstawił opis wykonanych testów. W czterech próbach pytania związane z zarzucanymi podejrzanemu
czynami były dla niego znaczącymi bodźcami emocjonalnymi powodującymi
istotne zmiany w rejestrowanych reakcjach fizjologicznych. Wniosek: przeprowadzone badania należy określić jako prawdopodobną identyfikację pozytywną, co oznacza, że S.C. może mieć bezpośredni i rzeczywisty związek
z przedmiotową sprawą i może jeszcze mieć istotne informacje, o okolicznościach i przebiegu popełnionej zbrodni, co stara się zataić przed organami ścigania.
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 Fragment aktu oskarżenia

Prokuratura Rejonowa w Kutnie (sygn. Akt S Ds. 1271/96) tak opisała cel
podjętych badań: „przeprowadzono także badanie poligraficzne wobec
podejrzanego S.C., aby ustalić, czy zarejestrowane są u niego ślady pamięciowe i emocjonalne związane z zabójstwem i zgwałceniem E.R. oraz aby
potwierdzić ustalony stan faktyczny. W trakcie badań podał on, że we wcześniejszych wyjaśnieniach zataił wiadomość o koszuli i koszulce z krótkim rękawem, które miała na sobie w dniu zabójstwa E.R. Koszulka ta miała na sobie plamy krwi pokrzywdzonej i została wyrzucona, jak wyjaśnił S.C.. przez
niego w lesie”.
 Badania w ocenie Sądu Wojewódzkiego w Płocku (II-K 112/96 w lutym
1996 r. skazany na 25 lat pozbawienia wolności)

Uzasadnienie wyroku: „Analogicznie – jako w pełni rzeczowe, kompetentne i miarodajne pozostaje ocenić obie – pisemną i ustną z rozprawy –
opinię biegłego. I w tym przypadku najlepszym potwierdzeniem rzetelności
wyników przeprowadzonego badania przez biegłego w toku postępowania
przygotowawczego stały się uzupełniające wyjaśnienia, jakie złożył po badaniu oskarżony. Zważywszy, że w tych wyjaśnieniach ujawnił oskarżony,
chociażby wcześniej zatajony fakt porzucenia w czasie oddalania się z miejsca, gdzie dopuścił się przestępstwa względem pokrzywdzonej – pokrwawionego podkoszulka. Ponadto wyszły też na jaw nowe okoliczności odnośnie czynów przestępczych uprzednio popełnionych przez oskarżonego. Zatem uznał Sąd za całkowicie przekonywający ten zasadniczy, sformułowany
przez biegłego w jego pisemnej opinii wniosek, że »przeprowadzone badanie poligraficzne należy określić jako prawdopodobna identyfikację pozytywną, co oznacza, że S.C. może mieć bezpośredni i rzeczywisty związek
z przedmiotową sprawą (k.311)«, który to wniosek w opinii ustnej przedstawionej na rozprawie został dodatkowo skonkretyzowany w odniesieniu do
samego już zgwałcenia pokrzywdzonej, że wysokie jest też prawdopodobieństwo, że oskarżony i z tym czynem ma związek (k. 540).”
 Informacje uzupełniające

Początkowo S.C. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. W toku postępowania przygotowawczego usilnie domagał się przeprowadzenia badania poligraficznego, nie będąc zainteresowany wcześniej badaniem psychologicznym. Do wniosku tego przychylił się prokurator i powołał biegłego.
W dniu poprzedzającym badania podejrzany z własnej inicjatywy przyznał
się do popełnienia zabójstwa E.R. i złożył szczegółowe wyjaśnienia na ten
temat. W tej sytuacji realizacja badań wydawała się niecelowa. Jednak S.C.
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domagał się, by testy przeprowadzono. Postawa jego nie była w pełni zrozumiała dla prokuratora. W czasie przesłuchania po testach przez prowadzącego śledztwo podejrzany nieoczekiwanie przyznał się do jeszcze jednego zabójstwa (jako 15-latek) pracownika zakładu przemysłowego 63-letniego J.W., z którym to czynem organa ścigania w żadnym czasie go nie łączyły. W pisemnym oświadczeniu, jakie podejrzany złożył po przyznaniu się do
tego ostatniego zabójstwa, napisał on m.in., że po dokonaniu tego czynu zasnął i dręczyły go jakieś dziwne myśli.

5. POWOŁANIE STOWARZYSZENIA POLIGRAFERÓW
POLSKICH

A

by zapewnić wysoki poziom rozwoju badań poligraficznych w naszym kraju, powołano z inicjatywy Jerzego Koniecznego, Andrzeja
Zamojskiego i Jacka Bieńkuńskiego – Stowarzyszenie Poligraferów Polskich (SPP), które 5 lipca 1994 r. zostało zarejestrowane przez Sąd Wojewódzki w Warszawie.
Skupia ono nie tylko osoby profesjonalnie wykonujące badania poligraficzne, ale
również zwolenników
tej metody (prokuratorów, pracowników nauki,
przedstawicieli
kryminalistyki, policji
i wojska). Stowarzyszenie to przyjęło do
realizacji następujące
cele i zadania:
– ułatwianie współpracy i wymianę doświadczeń między osobami,
które prowadzą badaRyc. 24. Logo Stowarzyszenia Poligraferów Polskich
nia poligraficzne, wykonują badania podstawowe i eksperymentalne w tej dziedzinie lub zadania te w inny sposób stanowią przedmiot ich działalności naukowej, zawodowej lub popularyzatorskiej;

108

– rozwijanie i wspieranie badań naukowych z zakresu badań poligraficznych;
– doskonalenie praktyki stosowania tych badań w różnych dziedzinach;
– opracowanie i czuwanie nad przestrzeganiem zasad prowadzenia badań
poligraficznych oraz zasad etyki zawodowej;
– promowanie właściwych rozwiązań prawnych przy stosowaniu poligrafu.
Zadania te mają być realizowane przez:
– organizowanie szkoleń i kursów dla przyszłych ekspertów,
– działalność popularyzatorską,
– organizowanie konferencji i sympozjów,
– podejmowanie działalności wydawniczej,
– prowadzenie działalności usługowej z zakresu badań poligraficznych.

W celu realizowania zadań Stowarzyszenia zostały już podjęte pierwsze
rozmowy z przedstawicielami poligraferów z USA, którzy są zainteresowani
kontaktami naukowymi z SPP. Pierwsze spotkanie w Warszawie z czołowymi
przedstawicielami American Polygraph Associacion (APA) odbyło się w czerwcu 1994 r. Przewodniczył mu prof. Frank Horvath. W liście nadesłanym do sie-

Ryc. 25. Spotkanie z Ch.L. Fausett (instruktorem w szkole poligraferów w USA),
Warszawa 1996 r. Na zdjęciu od lewej polscy poligraferzy: dr L. Wiśniewski,
dr A. Krzyścin i mgr J.Bieńkuński.
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Ryc. 26. Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z 5.07.1994 r.

dziby Stowarzyszenia Poligraferów Polskich z 30 listopada
1994 r. napisał on: „Oczekujemy, że powiążemy formalną
i korzystną współpracę między
APA i członkami SPP. Dlatego
właśnie postanowiłem pokusić
się o zorganizowanie pierwszej
międzynarodowej konferencji
poligraferów z udziałem przedstawicieli USA oraz zainteresowanych poligraferów z Polski
i innych krajów europejskich.”

Drugie spotkanie zorganizowano w mar cu 1996 r.
Uczestniczył w nim przedstawiciel firmy produkującej instrumenty poligraficzne „Lafayette” oraz instruktor ze szkoły po li gra fe rów – Christ L.
Fausett, który zadeklarował
również chęć wstąpienia do
Ryc. 27. Życzenia czołowych poligraferów
SPP i udzielania niezbędnej
amerykańskich złożone autorowi podczas spotkapomocy naukowej i dydaktycznia
nej.
Osoby te wysoko oceniły
z poligraferami polskimi. Warszawa 1994 r.
po
ziom
wiedzy i wyniki osiąPodpisy: Frank Horvath,Ph.D; Chairman,
Board of Directors APA; Gordon H.Barland,Ph.D; gane w praktycznym stosowaChief,External Research; Doug Cotton; Detective niu tej metody w procesie karDivision
nym.

Główny nacisk podczas rozmów z przedstawicielami APA kładziono na dobór odpowiednich kandydatów na przyszłych ekspertów, którzy powinni:
– być wolni od uprzedzeń;
– wykazywać szczerą wolę zostania ekspertem,
– poświęcić się pracy eksperta w dziedzinie badań poligraficznych i być zawsze uczciwi;
– ciągle podnosić swoje kwalifikacje;
– pamiętać ciągle o obowiązkach względem badanych, aby uchronić ich
przed popełnieniem błędów;
– zawsze przeprowadzać badania profesjonalnie i zgodnie z etyką zawodu

111

oraz pamiętać by osobiste sympatie czy antypatie nie miały wpływu na rezultaty testów;
– utrzymać w tajemnicy wszelkie informacje przekazane przez badanego,
które nie są związane z dochodzeniem lub też nie istnieje prawny obowiązek zawiadomienia o nich organów ścigania;
– odmawiać testowania osoby, której fizyczny lub umysłowy stan bądź
zdrowie wskazują na to, że nie kwalifikuje się ona do badań.

Ważne są również prawa badanej osoby, które bezwzględnie muszą być
przestrzegane, tzn.:
– nie można nikogo zmusić do poddania się badaniom na poligrafie. Jest to
niezgodne z prawem i stanowi naruszenie prywatności danego człowieka;
– oświadczenie pisemne o zgodzie na badania jest dokumentem prawnym, stanowiących najważniejszy element, który musi być dopełniony
przed rozpoczęciem badań;
– nie wolno przeprowadzać testu pod przymusem lub kiedy dana osoba zastała postraszona;
– prawo do egzaminowania przez wykwalifikowanego eksperta oraz do informowania o powodach przeprowadzenia testów, a także do wyjaśnienia sposobu działania przyrządu (poligrafu), do zapoznania (przed rozpoczęciem badań) z pytaniami testowymi, jak również prawa do odmowy poddania się takim testom bez ujemnych skutków takiej decyzji. Testowany nie może być zmuszany do przedłużającego się badania, słownie oczerniany lub psychicznie i umysłowo nękany.

Za stosowaniem badań poligraficznych przemawiają następujące argumenty:
– mogą być wykorzystane praktycznie w każdym rodzaju dochodzenia;
– może być szybko ustalony związek emocjonalny badanej osoby
z przedmiotową sprawą (zarzucanym czynem), wymaga jednak dalszej
weryfikacji przez zastosowanie innych środków pracy operacyjnej na
etapie sprawdzania wersji śledczych;
– są bezbolesne i nie wpływają ujemnie na stan zdrowia i samopoczucie;
– pomagają w koncentrowaniu sił i środków na określonej osobie w celu
potwierdzenia lub wyeliminowania jej związku z zarzucanym czynem
przestępczym.Na uwagę zasługują także zakazane praktyki w tej
dziedzinie, a mianowicie:
– testy nigdy nie powinny być przeprowadzane przez inną osobę niż wykwalifikowanego eksperta;
– nie mogą być traktowane jako substytut jakiegokolwiek dochodzenia;
– nie wolno przeprowadzać testu, dopóki nie ustali się wystarczającej liczby
faktów, które pozwolą na przygotowanie ekspertowi odpowiednich pytań
i zastosowanie najlepszych technik;
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– testom może być poddana tylko osoba, która wyrazi na to pisemną zgodę;
– nie wolno przeprowadzać testów, dopóki celowość badań i podejrzeń nie
zostanie wyjaśniona osobie wytypowanej do badań poligraficznych;
– nie wolno wykonywać żadnych prób z użyciem poligrafu w celu psychicznej
i fizycznej oceny jakiejkolwiek osoby;
– ekspert nigdy nie powinien poddawać testom osób chorych umysłowo lub
fizycznie, bez względu na okoliczności;
– badania takie powinny zostać przeprowadzone wyłącznie po uzyskaniu postanowienia o powołaniu biegłego przez uprawniony organ procesowy.

Podczas kilkuletniej praktyki Jacek Bieńkuński nie zetknął się z faktami jakichkolwiek zarzutów czy skarg ze strony osób wyrażających zgodę
na badania poligraficzne. Nawet tych, którym wykazano, że zapis ich
zmian na poligramie może świadczyć, że mają zarejestrowane ślady pamięciowe i emocjonalne związane z zarzucanym im czynem. Dysponuje
on oświadczeniami zbadanych osób, które każdorazowo wypowiadały się
na ten temat po zakończeniu badań.

113

Ryc. 28. Trzykanałowy, zasilany bateriami aparat Keelera sprzed II wojny światowej

114

Zakończenie

Odejście do lamusa historii systemu totalitarego w Polsce wraz z jego dążeniem do kontrolowania wszystkich sfer życia obywateli niejako w „naturalny” sposób przyczyniło się do gwałtownego wzrostu przestępczości. Niestety, najbardziej dynamicznie rozwija się przestępczość o charakterze agresywnym. Sprawcy są coraz bardziej brutalni, bezwzględni, okrutni. Skuteczność pracy wykrywczej pozostawia nadal wiele do życzenia, a organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości często zarzuca się nieudolność i opieszałość. Społeczeństwo domaga się radykalnej poprawy, przywrócenia poczucia bezpieczeństwa. Sytuacja taka powinna zmuszać przedstawicieli szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości do poszukiwania szybkich, skutecznych i ekonomicznych metod wspierających pracę wykrywczą. Tymczasem niezrozumiałe jest ciągłe niedocenianie możliwości, jakie niesie ze sobą ekspertyza z dziedziny badań poligraficznych. Badania te od początku ich
stosowania w polskim procesie karnym budziły kontrowersje i gorące dyskusje między zwolennikami i zagorzałymi przeciwnikami. Prawdę powiedziawszy, więcej w tych polemikach było emocji niż rzetelnej wymiany informacji.
Racjonalniej do tych zagadnień podchodzili eksperci wojskowi. Jak wykazano, od ponad 30 lat z sukcesem wykorzystuje się badania poligraficzne
w wojskowych organach ścigania. Badania te mają zastosowanie przede
wszystkim w pracy wykrywczej, w typowaniu sprawcy przestępstwa, a od początku lat 90. prowadzi się je także w ramach ekspertyz wykonywanych na
zlecenie służb resortowych oraz prokuratur i sądów powszechnych. Setki
przeprowadzonych badań i ich wpływ na toczące się postępowania to dorobek godny zaprezentowania. Nie można także przemilczeć wkładu ekspertów wojskowych w rozwój metod badawczych, ich udziału w dyskusjach naukowych, a także „swoistej” walki, jaką toczyli o nadanie poligrafii kryminalistycznej należytej rangi dowodowej. Opisane w niniejszej publikacji osiągnięcia, ale i wątpliwości pojawiające się w wynikach ekspertyz miały na celu ukazanie, jak interesujące, inspirujące i przydatne mogą być badania poligraficzne. Ambicją autora było także zwrócenie uwagi na obszar zainteresowań różnymi metodami wykorzystywanymi w pracy wykrywczej i postępowaniu dowodowym prowadzonym przez wojskowe organa ścigania, na wysoki poziom ich pracy oraz racjonalizm i ekonomikę postępowań.
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HISTORIA POLIGRAFU
W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH ŚWIATA

1. Japonia

W latach 20. japońscy psychologowie zaczęli interesować się aktywnością
elektryczną skóry jako wskaźnikiem (oznaką) emocji. Akamatsu, Uchida i Togawa zasugerowali wykorzystanie tego zjawiska w celu wykrycia oszustwa. Pierwszy raport o psychofizjologicznym wykrywaniu kłamstw opracował w 1937 r.
Akamatsu, wykorzystując zjawisko przewodności elektrycznej skóry. Tagawa
przeprowadził pierwszy praktyczny test tej technologii, kiedy badano szpiega.
Psychogalwanometr, zbudowany przez firmę Yokokawa w 1947 r. został zaadaptowany przez policję. Jednak ze względu na trudności w jego użytkowaniu,
zastąpiono go poligrafem japońskiej firmy YKK w 1955 r. Prawo japońskie zezwala na kontrolę środowisk kryminogennych i umożliwia policji ochronę najważniejszych informacji przed mediami. Umożliwia to japońskim psychologom
sądowym stosować testy prawdomówności. W Japonii jest ponad stu praktykujących psychofizjologów sądowych, a rezultaty ich badań są często dopuszczane w sądzie jako dowód.
2. Litwa
Na Litwie stosunkowo niedawno zaczęto stosować poligraf. Jest to pierwsza dawna republika rosyjska (po Rosji), która uczyniła krok w kierunku wykorzystania badań poligraficznych. Dwa poligrafy zakupiła w 1992 r., kiedy rozpadł się ZSRR. Jeden z oddziałów Departamentu Spraw Wewnętrznych (VAD)
dysponuje dwoma przeszkolonymi ekspertami do pracy na tych urządzeniach.
Poligrafy te są wykorzystywane przede wszystkim do sprawdzania lojalności.
W 1996 r. po 4 latach zakazu ich użytkowania Departament Spraw Wewnętrznych podjął decyzję o zakupie poligrafów dla policji. Są one obecne także w armii. Nadal jednak wzbudzają kontrowersje i opory co do zasadności ich stosowania
3. Republika Południowej Afryki
Późne lata 80. to czas pierwszego zastosowania poligrafu przez służby wywiadowcze RPA. W listopadzie 1997 r. Gert Strydom został pierwszym prezesem Stowarzyszenia Poligraficznego RPA, wzorowanym na Amerykańskim
Stowarzyszeniu Poligraficznym (APA). Dyrektor służb południowoafrykańskiej
policji Johann Claassens – jednostki sądowniczej – wysunął wniosek, by utworzyć jednostkę poligraficzną, która działałaby na rzecz wojska i policji. W lutym
1998 r. 22 osoby ukończyły szkolenie w APA, a w trzy miesiące później Clifton
Coetzee (reprezentant firmy poligraficznej Lafayette) stworzył pierwszą szkołę
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badań poligraficznych.
4. Izrael
W Izraelu po raz pierwszy użyto poligrafu w 1954 r. Szkolenie w dziedzinie
badań w uczelni Johana Reide w Chicago (Ilinois) rozpoczęły w 1959 r. dwie
osoby. Byli to: Victor H. Cohen, śledczy izraelskich służb specjalnych, oraz Ahiro Ben Ishai, starszy ekspert ds. kryminalnych z Oddziału Identyfikacji Kryminalistycznej policji państwowej. Po ukończeniu kursu obaj panowie powrócili do
Izraela i prowadzili szkolenie, każdy w swojej instytucji. Pierwszy prywatny instytut poligraficzny został założony przez Ishayana Horowitza, dawnego szefa Oddziału Śledczego w dowództwie policji (1977). Sędziowie izraelscy bardzo często opierają się na badaniach poligraficznych, np. zwolnienie lub zatrzymanie
podejrzanego zależy od wskazań poligrafu.
5. Malezja
Kwatera główna malezyjskiej agencji antykorupcyjnej, prowadzona przez
Ahbar Bin Satar, szefa szkolenia, była jednym z pierwszych użytkowników poligrafu w tym kraju. Satar przyczynił się do zakupu tego urządzenia a agencja
antykorupcyjna zorganizowała seminarium, w czasie którego przygotowano
magistrantów sądów malezyjskich do pracy z wykrywaczem kłamstw. Malezyjska Policja Królewska była gotowa do stosowania poligrafu w 1995 r., co zbiegło się z zakupem skomputeryzowanego systemu poligraficznego. Poligraf
miał być wykorzystywany w departamencie śledczym w celu rozwiązywania
specyficznych spraw kryminalnych. W kwietniu 1995 r. oficer śledczy został wysłany do Instytutu Spraw Kryminalnych w Maryland (USA), aby kształcić się w
dziedzinie prawniczej psychofizjologii.
6. Rosja
W latach 70. KGB utworzyła wyspecjalizowany oddział do badań poligraficznych kierowany przez Azarowa i Noskowa. Zasługą tego oddziału było docenienie skuteczności i przydatności poligrafu, wykształcenie grupy specjalistów w tej dziedzinie, a także zadbanie o dobry, nowy sprzęt do badań. W połowie lat 80. pojawiło się w ZSRR kilka modeli skomputeryzowanych poligrafów. W 1992 r. Minister Spraw Wewnętrznych utworzył własny oddział poligraficzny, którym od 1994 r. kieruje Zerin. Poligraf jest tu wykorzystywany przy
śledztwach kryminalnych. Kolejny oddział, tym razem utworzony przez policję
skarbową Federacji Rosyjskiej, powstał w 1995 r. Kieruje nim Korovin. W Rosji
nie ma żadnych podstaw prawnych dotyczących używania poligrafu. Reguluje
to zagadnienie jedynie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, a rezultaty badań generalnie nie są uwzględniane przez rosyjskie sądy. Wyjątek od tej
reguły stanowiły dwie sprawy rozpatrywane w Permie w 1997 r. i w Moskwie
w 1998 r., kiedy to badania przyjęto w sądzie jako dowód. Na rynku pierwszy
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poligraf pojawił się w 1995 r. kiedy powstało Rosyjskie Towarzystwo Poligraficzne. Kieruje nim Vasiljev, a jego aktywnymi członkami są: Alesejev, Zerin, Korovin, Fedorenko i Holodny.
7. Kanada
W styczniu 1963 r. Kanadyjska Królewska Policja Górska (RCMP) skorzystała z usług policyjnego poligrafologa z Alaski, aby z powodzeniem zakończyć śledztwo w sprawie o morderstwo. Rok później w Calgary zakupiono
pierwszy poligraf. Detektyw A. Roberts w 1965 r. rozpoczął kształcenie w
uczelni Backstera, by stać się pierwszym kanadyjskim poligraferem i ekspertem w RCMP. W tym samym roku podobny kurs w Centrum Szkolenia Wykrywania Kłamstw w Nowym Yorku ukończył sierż. Duke z laboratorium RCMP.
Jedenaście lat potem powstało Kanadyjskie Stowarzyszenie Poligraferów
Policji, w listopadzie 1978 r. zaś sierż. Charles Koppang założył szkołę poligraficzną w uczelni kanadyjskiej policji.
8. Korea Południowa
Korea Południowa, która jest obecnie głównym użytkownikiem poligrafu
wykorzystywanego w psychofizjologii sądowniczej, pierwszych ekspertów
szkoliła w Armii USA w latach 50. W dochodzeniach są stosowane zarówno
testy pytań kontrolnych, jak i testy szczytowego napięcia. Kpt. koreańskiej żandarmerii wojskowej Suong-Han-Je w 1960 r. zdobył wykształcenie poligraficzne w szkole żandarmerii amerykańskiej, jego następca kpt. Sun-Do Kwang
przeszedł szkolenie rok później. W 1979 r. zostało przeszkolonych 12 śledczych z biura prokuratora i koreańskiej policji. Obecnie w Korei działa około
123 poligraferów, z których 70 to aktywni członkowie Koreańskiego Towarzystwa Poligraficznego. W Korei tylko organa wojskowe i prawnicze używają
w swojej pracy poligrafu.
9. Polska
W Polsce po raz pierwszy użyto poligrafu w 1954 r. Dr Krzyścin i prof. Widacki utworzyli i prowadzili pierwszą szkołę badań poligraficznych przeznaczoną do kształcenia ekspertów. Przeprowadzili oni również wiele eksperymentów opartych na zastosowaniu poligrafu, a ich wyniki opublikowali w wielu technicznych czasopismach. Dr Krzyścin i prof. Widacki założyli Polskie
Stowarzyszenie Poligraficzne. Dr Krzyścin jest jego honorowym prezesem,
prof. Widacki piastuje to stanowisko obecnie, a prof. Konieczny i pan Zamojski są wiceprezesami. Stowarzyszenie liczy 23 członków.
10. Meksyk
Poligrafy w Meksyku stosuje się od 1988 r., głównie w sprawach wywiadowczych i bezpieczeństwa narodowego. Śledztwa w sprawach kryminalnych,
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w których wykorzystuje się poligraf, są rzadkością. Badania są wykonywane poufnie, przy zachowaniu prawa człowieka, a przy tym są rozpatrywane indywidualnie. Choć nie ma odpowiednich ustaw, poligraf jest stosowany przez agencje
bezpieczeństwa. Coraz częściej jest też wykorzystywany w sektorze prywatnym.
11. Niemcy
W powojennych Niemczech Undo Undentch – profesor psychologii na uniwersytecie w Kolonii był prekursorem i propagatorem przyjęcia fizjopsychologicznego dowodu w procesach sądowych. Jako absolwent Instytutu Poligrafu
w Los Angeles w 1977 r., Undentch przez swoje artykuły i programy telewizyjne zwrócił uwagę opinii publicznej na sądową fizjopsychologię. W rezultacie
wielu obywateli niemieckich starało się udowodnić swoją niewinność, wykorzystując do tego celu badania poligraficzne. W 1997 r. Undentch założył Europejskie Stowarzyszenie Sądowych Fizjopsychologów. Badania poligraficzne –
„wynik prawdy” – zostały po raz pierwszy wykorzystane jako dowód w sprawach kryminalnych w 1953 r. Rok później Sąd Najwyższy Niemiec stwierdził,
że nie można dopuścić badania jako dowodu w sprawie. W 1981 r. Sąd Konstytucyjny odrzucił zeznania eksperta w dziedzinie badań poligraficznych,
którym został poddany oskarżony. Od 1994 r. sądy rodzinne i wyższe uznają
wyniki badań poligraficznych jako dowód w sprawach maltretowania dzieci lub
przestępstw na tle seksualnym. 15 października 1997 r. oddział Sądu Konstytucyjnego ogłosił, że branie pod uwagę badań poligraficznych jest nie do przyjęcia, gdyż kłóci się z niemieckim prawem konstytucyjnym.
12. Słowenia
Słowenia jest małym europejskim państwem liczącym zaledwie dwa miliony
mieszkańców. Stała się państwem niepodległym 25 czerwca 1991 r. po rozpadzie byłej Jugosławii. Tam też właśnie w 1961 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych użyło po raz pierwszy poligrafu. W Słowenii stosowanie poligrafu
w sprawach wewnętrznych przez policję jest dopuszczalne, ale rezultaty badań
nie mogą stanowić dowodu w sądzie. Każdego roku przeprowadza się przeciętnie 1000 badań poligraficznych po uzyskaniu uprzedniej zgody badanej
osoby.
13. Filipiny
W 1945 r. na Filipinach po raz pierwszy zaprezentowano poligraf w laboratorium kryminalistycznym żandarmerii wojskowej. Laboratorium to wysłało
kilku ludzi, w tym Jase Navarro i Conrado Dumlao, na szkolenie do USA.
W 1950 r. Narodowe Biuro Śledcze (NBI) wytypowało Augustyna Patricio do
szkolenia w Instytucie Keelera. Po powrocie Patricio został szefem Oddziału
Poligraficznego NBI, a na szkolenie wyjechał prawnik Manuel Roura. W USA
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zdobywali także wiedzę Anders, Ernesto Lucema, Tessi Logan i Artemio I.
Panhganiban Jr. Na Filipinach rezultaty badania poligraficznego nie są prawnie dopuszczone, aczkolwiek większość instytucji sadowych wykorzystuje
je jako pomoc w śledztwach kryminalnych. Prywatne biura także oferują swoim klientom badania poligraficzne. Uczelnie i uniwersytety kształcące w dziedzinie kryminologii również wykorzystująpoligrafy w swoich laboratoriach.
14 USA
Pierwsze prace dotyczące zastosowania fizjologicznych i psychologicznych
metod w kryminalistyce pojawiły się na przełomie XIX i XX w. Miały one głównie
charakter teoretyczny.
Badania poligraficzne w skali praktycznej w codziennej pracy policji zostały
po raz pierwszy zastosowane w Kalifornii w roku 1921. Poligraf do praktyki policyjnej został wprowadzony z inicjatywy naukowców amerykańskich uniwersytetów. Dążyli oni do usprawnienia walki z przestępczością oraz wyeliminowania
z pracy policji brutalnych metod przesłuchania. Delegowali do pracy w policji
dwóch studentów: J.A.Larsona, przyszłego lekarza, i L.Keelera, psychologa. Od
początku więc kryminalistyczne wykorzystanie poligrafu miało naukowe podstawy. W USA badania takie nie były prowadzone pod auspicjami organów policyjnych.
W roku 1929 władze Chicago zaniepokojone walkami grup gangsterskich
zwróciły się do tamtejszych uczelni o pomoc w walce ze zorganizowaną przestępczością. W odpowiedzi na ten apel Wydział Prawa Północno-Zachodniego
Uniwersytetu powołał w swoich ramach znany w historii kryminalistyki Instytut
ds. Naukowego Wykrywania Przestępczości. W placówce tej zorganizowano
zespół zajmujący się badaniami poligraficznymi. Jednak szefowie chicagowskiej
policji nie zgodzili się na badania, mimo że naukowcy proponowali im bezpłatne testy w ramach promocji. Badaniami byli zainteresowani szeregowi funkcjonariusze policji, napotykający na liczne trudności w wykrywaniu przestępców
i udowadnianiu im winy. W latach 1920-1999 w USA widoczny jest ciągły postęp
przejawiający się w konstruowaniu coraz doskonalszej aparatury i tworzeniu nowych procedur badawczych oraz sposobów oceny wyników testów. Systematycznie stare poglądy są rewidowane lub odrzucane, a w ich miejsce wprowadzane nowe koncepcje wynikające ze współczesnych osiągnięć wielu dziedzin
nauki. Istotny postęp w rozwoju badań poligraficznych odnotowano w latach 60.
XX stulecia. W latach 1970-1990 prace naukowe poświęcone różnym aspektaom wykorzystania poligrafu były prowadzone w 46 amerykańskich uniwersytetach. Rok 1990 był przełomowy w historii poligrafu, ponieważ przedstawiciele
Departamentu Obrony USA zapowiedzieli utworzenie nowej akademickiej dyscypliny – psychofizjologii sądowej, zajmującej się teorią i praktyką zastosowa-
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nia poligrafu na użytek prawa. Psychofizjologia sądowa jako nauka jest spokrewniona z działem psychologii stosowanej, ponieważ cechuje ją nastawienie
aplikacyjne wynikające z potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania stawiane
przez organa ścigania karnego i wymiaru sprawiedliwości.43
Tak więc USA jest krajem, gdzie poligraf stosuje się najdłużej i najpowszechniej. Ujednolicono w tym kraju system nauczania operatorów. Kształceniem zajmują się szkoły autoryzowane przez American Polygraph Associaton. Jest to jedyny kraj, w którym dopuszczalność badań poligraficznych jest uregulowana
ustawą z roku 1988. Przed jej wprowadzeniem problematyka ta była w różnych
stanach różnie interpretowana. Obecnie ustawa dopuszcza badania we wszystkich sprawach pracowniczych, jeżeli pracodawca poniósł stratę gospodarczą –
„economic loss”. W USA wykonuje się rocznie kilkaset tysięcy badań poligraficznych, z czego większość dotyczy selekcji kandydatów do pracy oraz okresowych kontroli uczciwości pracowników. Jak wynika z raportów, 80% badań przeprowadza się dla potrzeb prywatnej przedsiębiorczości. Są one wykorzystywane również w pracach śledczych policji. Badania poligraficzne prowadzą zarówno agencje rządowe (FBI, CIA, Departament Obrony), jak i specjalistyczne firmy prywatne.
Stanowisko sądów w USA w przedmiocie dowodowego wykorzystania wyników badań poligraficznych jest zróżnicowane ze względu na prawodawstwo
stanowe. Najczęściej wyniki te są uznawane za dowód po spełnieniu pewnych
warunków, takich jak: zgodność wyniku z innymi dowodami, zgoda stron na badanie, wysokie kwalifikacje eksperta. Coraz częściej uznaje się, że badania poligraficzne spełniają warunek „dowodu naukowego”, tj. są „dostatecznie pewne”.
Materiał opracowano na podstawie
Lafayette Instrument, International Polygraph Calendar 1999
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Załącznik 2

Przykład wyjaśnionej sprawy dotyczącej wymuszenia okupu oraz podpalenia zabudowań księdza Cz. Bielca w Kazimierzu Dolnym w nocy z 13 na
14 maja 1993 r., w której poligrafer z dużym doświadczeniem odmówił wykonania badań poligraficznych ze względu na duży upływ czasu od chwili
zdarzenia (6 miesięcy).

Wykonania tych badań podjął się ekspert wojskowy 15 listopada 1993 r.
na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej w Puławach. Podejrzany
w czasie testów przyznał się do zarzucanych mu czynów. Wyrokiem Sądu
Wojewódzkiego w Lublinie został skazany 29 kwietnia 1994 r. na karę 8 lat
pozbawienia wolności (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
„Gazeta Robotnicza”z dnia 7.02.1995 r.
artykuł pt. „Kobieca wytrzymałość”, „¯ycie”

127

„¯ycie” 29.01 1999 r. artykuły
pt. „Śledztwo poza podejrzanym, „Dowód z wariografu”,
„Poligraf prawdę ci powie”
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Załącznik 4

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

Od Wydziału ¯andarmerii
Wojskowej w Elblągu
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Od Koła Naukowego Prawa Karnego Studentów
Uniwersytetu Warszawskiego „Temida"

Spotkanie ze studentami
Wydziału Prawa
i Administracji
w Warszawie
15.12.1999 r.

Od Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

130

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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Załącznik 5

Propagowanie osiągnięć w dziedzinie psychofizjologicznych badań poligraficznych podczas oficjalnych
wizyt różnych wojskowych delegacji zagranicznych
przybywających z wizytą
do Komendy Głównej ¯andarmerii Wojskowej w
Warszawie

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

132

Uzyskane wyniki – wskazanie sprawcy w ciągu 24 godzin od
zdarzenia oraz odzyskanie skradzionej broni dzięki skoordynowanej pracy grupy dochodzeniowo-śledczej, operacyjnej i
eksperta z dziedziny badań poligraficznych

Na fotografiach widoczne miejsce ukrycia broni
oraz sposób jej zabezpieczenia przez sprawcę
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Pierwsze Walne Zebranie
członków-założycieli SPP 8.08.1994 r.

Zaproszenie imienne
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Załącznik 6

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 popularyzatorską dotyczącą badań poligraficznych, a nie sprzeniewierzył się zasadom sztuki 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 posiadające osobowości prawnej, akceptujące cele Stowarzyszenia i gotowe do świadczeń na jego rzecz i wspierania jego działalności.

§ 10
Członkowie opłacają składki członkowskie, a przy wstąpieniu do Stowarzyszenia wpłacają 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 jednego 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 przedmiocie.
§ 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 przybyłych 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 odwoływanych 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 najmniej 50% członków.
6) Komisja Rewizyjna upoważniona jest wystąpić do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądać wyjaśnień i usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, 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.

141

