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Potencjaá psychologii Ğledczej a zadania procesowe Agencji
BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego
I.

Psychologia a nauki prawnokarne

Podejrzany nie jest skory do rozmowy. Milczy albo zbywa pytania. JeĪeli odpowiada, brzmi to nierzeczowo i niespójnie. Jest blady. Nerwowo kopie czubkiem buta
w podáogĊ. Nie koordynuje ruchów, co chwilĊ drapie siĊ w gáowĊ. Wygląda, jakby chciaá
juĪ mieü „to” za sobą i jak najszybciej wyjĞü1. KaĪdy, nawet początkujący Ğledczy,
w takiej sytuacji stworzy sobie co najmniej dwie moĪliwe hipotezy dotyczące przyczyn
takiego zachowania i spróbuje dopasowaü do nich taktykĊ przesáuchania. Postąpi zgodnie z intuicją. Ale czy tylko z intuicją?
Historyczne wzmianki o stosowaniu bardzo uproszczonych metod psychologicznej oceny w procesie dowodzenia winy siĊgają IX wieku p.n.e.2, a nawet (mówiąc o taktyce przesáuchania lub tzw. pro¿laktyce prekryminalistycznej) starszych o ponad tysiąc
lat kody¿kacji wprowadzonych przez wáadców paĔstw StaroĪytnego Wschodu (sumeryjskiego – Ur-Nammu, mezopotamskich Lipit-Isztara i kodeksu Hammurabiego) i starohebrajskich Ĩródeá prawa (Starego Testamentu)3. Mimo Īe psychologia jako nauka nie
byáa jeszcze wówczas znana, to faktyczne jej praktykowanie (jako ¿lozo¿i) gáĊboko
i trwale splecione byáo zarówno z ówczesnym prawem, jak i w kolejnych stuleciach4.
Termin p s y c h o l o g i a k r y m i n a l n a pojawiá siĊ dopiero w XVIII wieku jako okreĞlenie nauki zajmującej siĊ badaniem cech charakteru przestĊpców. Uznanie moĪliwoĞci zastosowania psychologii w rozwiązywaniu problemów prawnych nastąpiáo w XIX
wieku. Koniec XIX i początek XX wieku to czas, gdy psychologia staáa siĊ samodzielną
nauką5 i zaczĊáa stawiaü pytania. Jak zachowują siĊ ludzie? Dlaczego zachowują siĊ
w okreĞlony sposób? Co czują? Dlaczego czują wáaĞnie to? Co wiedzą? Jak tĊ wiedzĊ
organizują? Celem psychologii w sensie formalnym staá siĊ opis, wyjaĞnienie i przewidywanie ludzkiego zachowania, odczuwania i myĞlenia6. Zainteresowanie psychologią
w kontekĞcie jej przydatnoĞci w rozwoju i stosowaniu nauk prawnych byáo wiĊc naturalne i nieuniknione. Dyscyplina ta staáa siĊ jedną z tzw. nauk sądowych (z ang. forensic
sciences), które wywodzą siĊ z kolei z nauk przyrodniczych, technicznych oraz humanistycznych i peánią funkcjĊ specy¿cznych „pomostów” adaptujących doĞwiadczenia

1

Starohinduskie Wedy z ok. IX wieku p.n.e. zawieraáy instrukcje, jak przesáuchiwaü m.in. podejrzanych
o trucicielstwo. Anonimowy autor podpowiada, Īe taki czáowiek podczas przesáuchania nie odpowiada na
pytania, daje odpowiedzi wymijające, mówi od rzeczy, pociera duĪym palcem stopy o ziemiĊ, drĪy, ma
bladą twarz, drapie siĊ w gáowĊ i za wszelką cene próbuje opuĞciü dom. Zob.: E. Gruza, Historia dowodu
z zeznaĔ Ğwiadka i ewolucji metod oceny jego wiarygodnoĞci, „Studia Iuridica”, XLII/2003, s. 65-66.
2
TamĪe.
3
TamĪe.
4
B. Hoáyst, Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2004, LexisNexis, s. 38-39.
5
J. K. Gierowski, T. JaĞkiewicz-ObydziĔska, M. Najda, Psychologia w postĊpowaniu karnym, Warszawa
2008, LexisNexis, s. 161.
6
TamĪe, s. 16-17.
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tych dziedzin wiedzy do realizacji celów wymiaru sprawiedliwoĞci7. Wsparcie „pomostu” psychologicznego oferowane naukom prawnym okazuje siĊ tak wszechstronne, Īe
usystematyzowanie najczĊĞciej uĪywanych w tym celu dookreĞleĔ „psychologii” jest
trudne, gdyĪ znaczenie wielu z nich wzajemnie siĊ przenika.
Za początki p s y c h o l o g i i s ą d o w e j (forensic psychology8), przyjmuje siĊ
wydaną w 1791 r. pracĊ K. von Eckartshausena O koniecznoĞci wiedzy psychologicznej przy badaniu przestĊpców9. WspóáczeĞnie psychologia sądowa uznawana jest za
dziedzinĊ psychologii klinicznej bądĨ za dziaá psychologii stosowanej10. Terminem tym
okreĞla siĊ wszelkie zastosowania wiedzy psychologicznej w celu rozwiązywania problemów szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwoĞci. Problemów przysparza okreĞlenie przedmiotu zainteresowania psychologii sądowej. MoĪna tu wyodrĊbniü trzy
grupy poglądów. Pierwszy ogranicza obszar zainteresowania tej dyscypliny do problematyki opiniowania przez psychologów. To ujĊcie oceniane jest jako zbyt wąskie i nieoddające istoty tej nauki. Drugi pogląd eksponuje zagadnienia psychologiczne związane
wyáącznie z postĊpowaniem sądowym, najczĊĞciej karnym. Trzeci, najszerszy, wiąĪe
siĊ z wykorzystaniem wiedzy psychologicznej w dziaáaniu bardzo szeroko rozumianego
wymiaru sprawiedliwoĞci, obejmującego takĪe dziaáania dochodzeniowo-Ğledcze11.
W tym ostatnim znaczeniu w granicach psychologii sądowej mieĞciáaby siĊ
(z uwagi na przedmiot zainteresowaĔ wyróĪniana wyraĨnie jako odrĊbna dziedzina)
p s y c h o l o g i a k r y m i n a l i s t y c z n a, która jest nauką o psychologicznych aspektach dziaáaĔ dotyczących: ustalania faktu popeánienia przestĊpstwa i sposobu jego
popeánienia, wykrywania sprawców przestĊpstw oraz zapobiegania przestĊpstwom
i innym zjawiskom patologicznym, bezpoĞrednio lub poĞrednio warunkującym
zachowania przestĊpcze12.
Przyjmując tĊ samą (najszerszą) de¿nicjĊ psychologii sądowej, w jej granicach
mieĞciáyby siĊ, w zaleĪnoĞci od przedmiotu, inne wyspecjalizowane dziaáy psychologii odpowiadające potrzebom rozwiązywania konkretnych problemów, tj.: psychologia Ğledcza, psychologia podejmowania decyzji (w sądzie), psychologia penitencjarna
(funkcjonowanie osób w Ğrodowisku wiĊziennym i ich resocjalizacja), psychologia
zeznaĔ i wyjaĞnieĔ oraz psychologia kryminalna13.
Na tle przytoczonych do tej pory de¿nicji przedmiot zainteresowania psychologii
Ğledczej najbliĪszy jest psychologii kryminalistycznej. OkreĞlenia te bywają nawet uĪywane zamiennie14. OkreĞlenie „Ğledcza” pojawia siĊ czĊĞciej, gdy istotne jest podkreĞlenie faktu, Īe psychologia w tym rozumieniu wspiera postĊpowanie karne juĪ na etapie
7

TamĪe, s. 151 - 152.
TamĪe, s. 155. Termin po raz pierwszy uĪyty przez L. Howarda w 1953 r.
9
W tym dziele autor jako pierwszy uĪyá terminu p s y c h o l o g i a k r y m i n a l n a .
10
E. Gruza, Psychologia sądowa dla prawników, Warszawa 2009, Wolters Kluwer, s. 21.
11
TamĪe, s. 24; B. Hoáyst, Psychologia..., s. 25 - 26; J. K. Gierowski, T. JaĞkiewicz-ObydziĔska, M. Najda,
Psychologia w postĊpowaniu…, s. 155-156, 160-161.
12
B. Hoáyst, Psychologia..., s. 36.
13
Inaczej – psychologia zbrodni – gaáąĨ psychologii powiązanej z innymi naukami spoáeczno-prawnymi
takimi, jak: kryminalistyka, kryminologia, socjologia i prawo karne. Zajmuje siĊ psychologiczną analizą
zbrodni, gáównie zachowaĔ przestĊpczych, obejmuje psychologiczne aspekty zbrodni (genezĊ i czynniki
motywacyjne), psychologiczne metody wykrywania zbrodni (psychologia Ğledcza i kryminalistyczna) oraz
zajmuje siĊ prewencją i resocjalizacją; (D. Piotrowicz, J. GoáĊbiowski, Materiaáy z zakresu psychologii Ğledczej, Wrocáaw 2010, Szkoáa WyĪsza Psychologii Spoáecznej Wydziaá Zamiejscowy we Wrocáawiu.
14
J. K. Gierowski, T. JaĞkiewicz-ObydziĔska, M. Najda, Psychologia w postĊpowaniu…, s. 218.
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postĊpowania przygotowawczego i to zarówno w wymiarze procesowym, jak i pozaprocesowym (czynnoĞci operacyjno-rozpoznawcze)15 .

II.

Psychologia Ğledcza – psychologia w Ğledztwie

Psychologia Ğledcza dynamicznie rozwija siĊ w ostatnich latach na caáym Ğwiecie
w oĞrodkach akademickich i instytucjach bezpoĞrednio związanych z praktyką Ğcigania przestĊpstw16. Dziedzina ta nie zawsze jest nazywana wprost „psychologią Ğledczą”,
niemniej jednak, zwaĪywszy na czysto funkcjonalny charakter tej nazwy, zakresy jej
zainteresowaĔ i praktycznego wykorzystania są porównywalne. Psychologia Ğledcza to
po prostu psychologia mająca zastosowanie w Ğledztwie. RóĪnice pomiĊdzy poszczególnymi „szkoáami” psychologii Ğledczej zaobserwowaü moĪna przede wszystkim na tle
poglądów dotyczących roli psychologii i psychologa (m.in. dopuszczalnoĞü subiektywnych ocen), preferowanych metod badawczych lub typów wnioskowania analitycznego.
W dalszej czĊĞci artykuáu róĪnice te zostaną zasygnalizowane na przykáadzie jednego
z narzĊdzi psychologii Ğledczej – pro¿lowania kryminalnego.
Najbardziej „efektowne”, spopularyzowane przez ¿lmowych scenarzystów,
narzĊdzia psychologii Ğledczej to wáaĞnie pro¿lowanie kryminalne i metody prowadzenia przesáuchaĔ. PowtarzalnoĞü produkcji przedstawiających genialnego psychologa,
któremu jeden rzut oka na miejsce zbrodni pozwala wskazaü sprawcĊ i który dwuminutowym, báyskotliwym dialogiem z podejrzanym doprowadza do jego przyznania siĊ
do winy, doprowadziáa do wypaczenia rozumienia roli tej nauki. Tak upowszechniany
przekaz budzi oczywisty i uzasadniony sprzeciw ze strony praktyków prowadzących
Ğledztwa. Niestety, taki sprzeciw prowadzi zbyt czĊsto do popadania w inną skrajnoĞü
– nie docenia siĊ wykorzystania psychologii w Ğledztwie, traktując ją jak zjawisko
z pogranicza science ¿ction, a psychologów Ğledczych – jak hochsztaplerów.
1.

Wielka Brytania

Terminu p s y c h o l o g i a Ğ l e d c z a (investigative psychology) uĪyá po raz pierwszy pod koniec lat 80. XX wieku profesor psychologii Uniwersytetu w Liverpoolu David
Canter17. W 1994 r. utworzyá on na Wydziale Psychologii Uniwersytetu w Liverpoolu
Zakáad Psychologii ĝledczej, który pozostaje jedną z wiodących europejskich jednostek
naukowych tego rodzaju18. Rozgáos prof. Canterowi przyniosáo scharakteryzowanie
(stworzenie tzw. pro¿lu) nieznanego sprawcy zgwaáceĔ kilku kobiet i zabójstwa trzech
z nich, dziaáającego w latach 1983-1986. Pro¿l sporządzony przez prof. Cantera okazaá
siĊ trafny i rzeczywiĞcie pomógá w ujĊciu sprawcy19.

15

Psychologia „Ğledcza”, wykorzystywana jest m.in. w sprawach spadkowych, rodzinnych, handlowych,
cywilnych i dotyczących pracy.
16
J. K. Gierowski, T. JaĞkiewicz-ObydziĔska, M. Najda, Psychologia w postepowaniu…, s. 159, 220-223; J.
K. Gierowski, T. JaĞkiewicz-ObydziĔska (red.), Zabójcy i ich o¿ary. Psychologiczne podstawy pro¿lowania
nieznanych sprawców zabójstw, Kraków 2003, Instytut Ekspertyz Sądowych, s. 23.
17
TamĪe.
18
Od 2007 r. prof. David Canter wykáada na Uniwersytecie Hudders¿eld. ħródáo: www.liv.ac.uk/psychology/cip.
19
D. Piotrowicz, Psychologia Ğledcza, materiaáy szkoleniowe (paĨdziernik 2008 r.), Wrocáaw 2008, Szkoáa
WyĪsza Psychologii Spoáecznej Wydziaá Zamiejscowy we Wrocáawiu.
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Zdaniem prof. Cantera psychologia Ğledcza obejmuje róĪnorodne aspekty tej nauki
i znajduje zastosowanie w róĪnie rozumianych „Ğledztwach.” Stosuje siĊ ją nie tylko
w odniesieniu do dziaáalnoĞci przestĊpczej, rozpracowywanej przez sáuĪby policyjne, lecz
takĪe do nieprawidáowoĞci, które niekoniecznie wymagają formalnego przeprowadzenia
Ğledztwa w rozumieniu przepisów karnych20. WĞród nich prof. Canter wymienia porwania, podpalenia, wáamania, groĨby, wyáudzenia, wymuszenia, oszustwa, branie zakáadników, zabójstwa, gwaáty, rozboje, seryjnych zabójców, przestĊpstwa seksualne, przeĞladowanie, terroryzm, przemoc domową, zachowania táumu (zamieszki, przemoc) oraz kwestiĊ staáoĞci i zmiennoĞci zachowaĔ przestĊpczych21.
Profesor Canter przedstawia dziesiĊü zagadnieĔ i pytaĔ, na które starają siĊ odpowiadaü psychologowie wspóápracujący z prowadzącymi Ğledztwo:
1. WyróĪniki. Jakie aspekty przestĊpstwa są wyjątkowe?
2. Ujawnienie sprawcy. Jakich rodzajów informacji naleĪy poszukiwaü wĞród juĪ zebranych albo jakie informacje naleĪy pozyskaü, by pomogáo to w ujawnieniu sprawcy?
3. Typowanie podejrzanych. Który z domniemanych sprawców najprawdopodobniej
popeániá przestĊpstwo?
4. Lokalizacja sprawcy. Gdzie najprawdopodobniej znajduje siĊ miejsce pobytu sprawcy?
5. PrzestĊpstwa powiązane. Jakie inne przestĊpstwa prawdopodobnie zostaáy popeánione przez tego samego sprawcĊ lub sprawców?
6. Przewidywanie. Gdzie i kiedy sprawca popeáni nastĊpne przestĊpstwo oraz w jaki
sposób?
7. Podejmowanie decyzji w Ğledztwie. W jaki sposób usprawniü dziaáania Ğledcze?
8. OdĞwieĪenie informacji. Jak informacje zgromadzone w Ğledztwie moĪna efektywniej spoĪytkowaü?
9. Ocena informacji. Jak dostĊpne informacje mogą byü oceniane?
10. Przygotowanie sprawy. Jak wnioski wyciągniĊte z okolicznoĞci popeánienia przestĊpstwa mogą pomóc w organizacji procesu? 22
Psychologia Ğledcza wedáug prof. Cantera moĪe udzielaü praktycznego wsparcia
w toku takich czynnoĞci, jak: prowadzenie wywiadów i przesáuchaĔ, ocena wartoĞci
dowodowej zeznaĔ, analiza przestĊpstwa, wspóápraca z informatorami, podejmowanie
decyzji przez Ğledczych, wspieranie procesów decyzyjnych w zakresie ujawniania i typowania podejrzanych, analiza porównawcza spraw (przestĊpstwa powiązane), pro¿lowanie
nieznanych sprawców (w tym geogra¿czne), pro¿lowanie przewidywanych celów przestĊpczego dziaáania, analiza sieci powiązaĔ kryminalnych, psycholingwistyka i przypisywanie autorstwa wypowiedzi, ocena zeznaĔ (w tym Ğwiadka naocznego), ocena strategii
Ğledczych (w tym np. prowokacji policyjnych) i wykrywanie oszustw23.
To, co wyróĪnia stanowisko prof. Cantera, to podejĞcie indukcyjne, wykorzystywane w tzw. pro¿lowaniu nieznanych sprawców. Polega ono na posáugiwaniu siĊ pewnymi modelami naukowymi (przebiegu przestĊpstwa i osobowoĞci sprawcy). Zakáada
20
Jako przykáad podaje siĊ tu: oszustwa ubezpieczeniowe, korupcjĊ, záoĞliwe podpalenie, unikanie
podatków, przemyt, a takĪe zagadnienia związane z kontrolą zachowania táumu i porządkiem publicznym (realia prawne Wielkiej Brytanii – przyp. aut.). Na podstawie Psychology and law D.E. Youngs,
D.V. Canter Introducing Investigative Psychology, s. 322 (táum. aut.), http://www.ia-ip.org/index.
php?page=key-investigative-psychology-publications.
21
Na podstawie http://www.ia-ip.org//ip/what-is-ip.html (táum aut.).
22
Na podstawie Psychology and law D.E. Youngs, D.V. Canter Introducing ..., s. 323 - 325 (táum. aut.) http://
www.ia-ip.org/index.php?page=key-investigative-psychology-publications.
23
Na podstawie http://www.ia-ip.org//ip/what-is-ip.html (táum aut.).
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siĊ, Īe sprawcy dokonujący podobnych czynów są do siebie podobni. Modele powstają
na podstawie baz danych, z wykorzystaniem metod statystycznych24. Upraszczając, wartoĞü indywidualnej sprawy polega na uzyskaniu nowej porcji szczegóáowych danych. Ale
sprawcy nie poszukuje siĊ, wychodząc od analizy tej konkretnej sprawy, tylko od zbioru
danych pochodzących z innych spraw.
Drobiazgowe badania Cantera cechowaáa wysoka skutecznoĞü, ale niski dramatyzm. Nie rozpalaá publicznej wyobraĨni. A wtedy pojawiá siĊ Paul Britton25. Wspóápraca
tego psychologa kryminalnego z brytyjską policją zaczĊáa siĊ, podobnie jak w przypadku prof. Cantera, w latach 80. XX wieku, od zainicjowanych przez policjĊ, nieformalnych konsultacji. Britton pracowaá wtedy w szpitalu psychiatrycznym w Leicestershire.
Sukcesy, jakie odnosiáa policja w konsultowanych sprawach, stopniowo przyniosáy mu
rozgáos. Z czasem Īycie zawodowe związaá na staáe z psychologią Ğledczą. Korzystając
ze swojego doĞwiadczenia klinicznego, doradzaá brytyjskiej policji m.in. w pro¿lowaniu
nieznanych sprawców przestĊpstw (w tym seryjnych zabójstw, seryjnych przestĊpstw na
tle seksualnym i terroru w branĪy spoĪywczej), w przygotowywaniu strategii Ğledczych
(w tym operacji specjalnych), opracowywaá taktyki przesáuchania podejrzanych oraz pomagaá w prowadzeniu przesáuchaĔ Ğwiadków metodą tzw. przesáuchania poznawczego26.
Naukowe podejĞcie prof. Cantera i kliniczne (indywidualne) Brittona uznawane są
za konkurencyjne, a najjaskrawiej widaü to na przykáadzie pro¿lowania. Obaj psychologowie podchodzą wzajemnie do swoich metod z (delikatnie mówiąc) duĪym dystansem.
Profesor Canter dostrzega ograniczenia wynikające z subiektywnej opinii psychologa
i tak metaforycznie odnosi siĊ do metod Brittona: Pro¿le bĊdące wytworem intuicji jednostki z niewielkim zapleczem naukowym są tylko szczątkami wraku na morzu zbrodni.
Rolą naukowca psychologa jest budowa mocnych statków, które pomogą detektywom
przepáynąü przez to, co moĪna w zasadzie opisaü jako morze informacji. (…) Jedynym sposobem, by zmniejszyü zagroĪenie, Īe praca pro¿lera bĊdzie Ĩle zinterpretowana albo niewáaĞciwa, jest poáoĪenie wiĊkszego nacisku na dáugoterminowe badania naukowe niĪ bezpoĞrednio na rozwiązania pilnych spraw kryminalnych27. W zakresie pro¿lowania nieznanych sprawców Britton docenia rolĊ tworzenia baz danych uáatwiających m.in. dostrzeganie elementów áączących róĪne Ğledztwa. Jednak w przeciwieĔstwie do Cantera, na pierwszym miejscu stawia indywidualne podejĞcie do kaĪdej sprawy. Nie znajduje teĪ teoretycznego uzasadnienia, dlaczego przestĊpstwo miaáoby pasowaü do nakreĞlonych przez
kogoĞ ram, a tym bardziej dotyczyü tego samego przestĊpcy28.
2. Stany Zjednoczone
Kolejnym prĊĪnym oĞrodkiem zajmującym siĊ badaniami i moĪliwoĞciami tworzenia i praktycznego wykorzystania narzĊdzi psychologii Ğledczej jest Akademia
Federalnego Biura ĝledczego (FBI) w Quantico. O ile prof. Carterowi zawdziĊczamy
ukucie i spopularyzowanie terminu p s y c h o l o g i a Ğ l e d c z a oraz próbĊ stricte
24

D. Piotrowicz, Psychologia...
J. Jonson, Whodunnit? “The Guardian” 15.05.2010, http://www.guardian.co.uk//uk/2010/may/15/criminal-pro¿ling-jon-ronson, (táum. aut.).
26
Na podstawie autobiogra¿i Paula Brittona Pro¿l mordercy, Kraków 2010, Znak; D. Piotrowicz,
Psychologia...
27
www.guardian.co.uk/g2/story/0,3604,404994,00.html, cytat z ksiąĪki D. Cantera Criminal Shadows
(táum. aut.).
28
P. Britton, Pro¿l..., s. 331.
25
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naukowego opracowania zasad wykorzystania psychologii w Ğledztwie, o tyle faktycznym prekursorem tej dziedziny jest wáaĞnie Federalne Biuro ĝledcze.
Gdy i prof. Canter, i Britton, kaĪdy na swój sposób, zaczynali pomagaü w rozwiązywaniu spraw kryminalnych, w Quantico od ponad 10 lat dziaáaá juĪ stworzony
z inicjatywy Howarda Tetena Wydziaá BadaĔ Behawioralnych (Behavioral Science
Unit – BSU)29, wypracowano juĪ termin offender pro¿ling (oznaczający pro¿lowanie
nieznanych sprawców przestĊpstw), a agenci FBI Robert Ressler i John Douglas przy
wsparciu psychologa Ann Burgess prowadzili juĪ swój pionierski projekt naukowego
opracowania szczegóáowych wywiadów z kilkudziesiĊcioma seryjnymi mordercami,
uzupeánionych o dane z dokumentów sądowych, opinii psychiatrycznych i wywiadów
z policjantami i pracownikami wiĊzieĔ30. Pozwoliáo to na opracowanie kwestionariuszy
informacyjnych, których wprowadzenie umoĪliwiáo uruchomienie cztery lata póĨniej
(w 1985 r.) programu gromadzącego i wykorzystującego informacje na temat przestĊpstw
dokonanych z uĪyciem przemocy (tzw. Violent Criminal Apprehension Program, dalej
ViCAP).
W 1984 r. w Akademii FBI utworzono paĔstwowe centrum analizy przestĊpstw
dokonanych z uĪyciem przemocy (National Center for the Analysis of Violent Crime,
dalej NCAVC)31. WspóáczeĞnie NCAVC dziaáa w ramach grupy reagowania na sytuacje kryzysowe, (Critical Incident Response Group – CIRG). NCAVC áączy w sobie
trzy wydziaáy tzw. analizy behawioralnej32 i jeden obsáugujący ViCAP. Obecnie ViCAP
zawiera dane z ponad 82 tysiĊcy spraw dotyczących zabójstw, napaĞci na tle seksualnym, zaginiĊü osób i innych przestĊpstw z uĪyciem przemocy, w których wystĊpują
osoby niezidenty¿kowane. DostĊp do bazy ma blisko 2,7 tysiąca funkcjonariuszy Ğledczych i analityków, którzy mogą w ten sposób docieraü do spraw podobnych i usprawniaü tym samym prowadzenie swoich dochodzeĔ.
Wydziaáy analizy behawioralnej33 korzystają ze wsparcia psychologii przy przygotowaniu analizy kryminalnej, sporządzaniu pro¿li nieznanych sprawców przestĊpstw
(w tym stosując tzw. pro¿lowanie geogra¿czne), analizowaniu sprawy pod kątem ich
wzajemnych powiązaĔ, przygotowaniu sugestii Ğledczych, strategii oskarĪenia i procesu, strategii przesáuchaĔ34, oceny zeznaĔ, oĞwiadczeĔ skáadanych pod przysiĊgą,
oceny zagroĪeĔ, strategie medialne i analizy sytuacji kryzysowych.
Mimo tak szerokiego wachlarza zastosowania w FBI analizy behawioralnej, to
wáaĞnie pro¿lowanie pozostaje tym narzĊdziem, o którym mówi siĊ (i pisze) najczĊĞciej.
29
DziĞ tĊ rolĊ odgrywa Wydziaá Wsparcia Dochodzeniowego (Investigative Support Unit) Zob. K. GradoĔ,
Zabójstwo wielokrotne. Pro¿lowanie kryminalne, Warszawa 2010, Wolters Kluwer, s. 162.
30
TamĪe, s. 161.
31
D. Piotrowicz, Psychologia....
32
Behavioral Analysis Unit-1 (kontrterroryzm i ocena zagroĪeĔ) – terroryzm, groĨby, podpalenia, zamachy bombowe, przeĞladowania, cyberprzestĊpczoĞü oraz sytuacje kryzysowe. Behavioral Analysis Unit-2
(przestĊpstwa skierowane przeciwko osobom dorosáym) – zabójstwa seryjne, ciągáe, masowe i inne, napaĞci na tle seksualnym, porwania, zaginiĊcia osób, pomoc w Ğledztwach, które nie muszą bezpoĞrednio
wiązaü siĊ z uĪyciem przemocy – przestĊpczoĞü gospodarcza, korupcja osób publicznych, przestĊpczoĞü
zorganizowana i ochrona praw czáowieka. Behavioral Analysis Unit-3 (przestĊpstwa skierowane przeciwko
dzieciom) –uprowadzenia, zaginiĊcia, zabójstwa i naduĪycia seksualne, gdy o¿arami są nieletni.
33
A n a l i z a b e h a w i o r a l n a (analiza zachowania) to dziedzina psychologii skupiająca siĊ na wykrywaniu Ğrodowiskowych wyznaczników uczenia siĊ i zachowania, Ph. Zimbardo, Psychologia i Īycie, Warszawa
2002, PWN, s. 314; podstawowe informacje o analizie behawioralnej zob. http://www.ptab.univ.gda.pl.
34
Interviewing and Interrogation – podrĊcznik dydaktyczny FBI, táum. M. Borecki i P. Tarnawski
(Centralne Biuro ĝledcze); niepublikowany.
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Na jego przykáadzie moĪna podjąü siĊ porównania „szkoáy” pro¿lowania FBI z poznanymi juĪ brytyjskimi. Istnieje pewne podobieĔstwo w podejĞciu prof. Cantera i FBI: i
prof. Canter, i FBI stosują metodĊ analizy indukcyjnej opartej na opracowanej systematyce organizacji i klasy¿kacji przestĊpstw z punktu widzenia ich charakterystyki
behawioralnej. Pro¿lowanie wedáug modelu FBI polega ogólnie na zbieraniu i ocenie
danych, rekonstrukcji sytuacji, stawianiu hipotez, budowie pro¿lu, testowaniu pro¿lu
w praktyce oraz analizie i ocenie wyników tego testu, a w zaleĪnoĞci od oceny – ewentualnym powtórzeniu tego cyklu35. PoniewaĪ jednak teoretyczne podstawy pro¿lowania FBI oparte byáy na tzw. podejĞciu intuicyjnym36, prof. Canter nie odnosiá siĊ do nich
pozytywnie. Broniąc skutecznoĞci wáasnych teorii i zarzucając agentom brak naukowego przygotowania, stwierdziá nawet, Īe dni bohaterskich ekspertów są policzone (…)
a psychologia Ğledcza da sáuĪbom policyjnym moĪliwoĞü prowadzenia naukowego pro¿lowania (…) bez koniecznoĞci konsultowania siĊ z zewnĊtrznymi specjalistami37. Britton
miaá okazjĊ osobiĞcie skonfrontowaü swoje doĞwiadczenia z pracą FBI i jego wnioski byáy zgoáa odmienne. Dostrzegaá pewne uáomnoĞci w metodach FBI, lecz bardziej
w kontekĞcie bezpoĞredniego stosowania ich w warunkach wáaĞciwych dla Wielkiej
Brytanii niĪ metod samych w sobie. Nastawiony na wspóápracĊ z Akademią uznaá, Īe
wymiana doĞwiadczeĔ z FBI bĊdzie cenna38.
DoĞwiadczenia FBI w tym zakresie staáy siĊ inspiracją dla innych nowych amerykaĔskich szkóá pro¿lowania kryminalnego (Brent Turvey – analiza Ğladów ¿zycznych
i behawioralnych, Stephen Holmes i Ronald Holmes – nowe typologie sprawców powiązane z geogra¿czną analizą miejsca zdarzenia i analizą wiktymologiczną).
W miarĊ rozwoju podstaw pro¿lowania w FBI zmieniaáa siĊ teĪ terminologia.
Najpierw uĪywano terminu p r o f i l o w a n i e p s y c h o l o g i c z n e , potem p r o f i l o w a n i e o s o b o w o Ğ c i p r z e s t Ċ p c y . Wreszcie ustalono, Īe najtrafniejszym okreĞleniem bĊdzie d o c h o d z e n i o w a a n a l i z a k r y m i n a l n a 39, która godzi analizĊ
materiaáu dowodowego z analizą behawioralną.
W FBI dba siĊ o to, by dzieliü siĊ swoim doĞwiadczeniem. Behavioral Science Unit
to wydziaá zajmujący siĊ przede wszystkim pracą naukową, konsultacjami oraz szkoleniem amerykaĔskich sáuĪb mundurowych (w tym wojska), o¿cerów wywiadu oraz
przedstawicieli struktur rządowych i akademickich. W wąskim zakresie prowadzone
są szkolenia kierowane do sáuĪb mundurowych innych paĔstw.
3.

Holandia

Rozwiązania przyjĊte w Holandii są przykáadem adaptacji doĞwiadczeĔ FBI na
gruncie europejskim. Pod koniec lat 80. XX wieku powoáano wyspecjalizowaną jednostkĊ funkcjonującą w ramach Departamentu Wywiadu Kryminalnego bĊdącego czĊĞcią urzĊdu Krajowej Policji Holandii (Korps landelijke politiediensten – KLPD), która
zajĊáa siĊ pro¿lowaniem kryminalnym40. Holendrzy wzorują siĊ na metodach FBI, choü
z pewnymi mody¿kacjami. Są otwarci na kompleksową ocenĊ opracowywanych pro¿li
35
36
37
38
39
40

K. GradoĔ, Zabójstwo wielokrotne…, s. 165.
TamĪe, s. 162.
TamĪe, s. 215.
P. Britton, Pro¿l..., s. 332.
K. GradoĔ, Zabójstwo wielokrotne…, s. 162.
TamĪe, s. 215; D. Piotrowicz, Psychologia...

32

PRZEGLĄD BEZPIECZEēSTWA WEWNĉTRZNEGO 5/11

i publikują swoje analizy, poddając siĊ tym samym krytyce Ğrodowisk naukowych. àączą
doĞwiadczenie policyjne i dorobek nauk behawioralnych (zespóá ds. pro¿lowania skáada
siĊ z pro¿lera policyjnego przeszkolonego w FBI i dwóch prawników o specjalizacji
z zakresu psychologii sądowej). Opracowanie pro¿lu sprawcy nieznanego przestĊpstwa
nie jest ostatecznym celem, ale instrumentem umoĪliwiającym kierowanie postĊpowaniem wykrywczym w okreĞlonym kierunku. Jest uzupeániane o rady praktyczne i sugestie dotyczące prowadzenia dochodzenia. Co charakterystyczne, wĞród opinii sporządzanych przez ten zespóá tylko niecaáe 18 proc. dotyczy pro¿lu kryminalnego nieznanego sprawcy. Dla porównania – sugestie dotyczące prowadzenia przesáuchania stanowią
okoáo 16 proc., a sugestie wykrywcze okoáo 51 proc. wszystkich opinii41.
To jeden z czytelnych przykáadów na to, Īe pro¿lowanie nieznanych sprawców
w rzeczywistoĞci nie dominuje wĞród aktywnie wykorzystywanych narzĊdzi psychologii
Ğledczej. Wbrew stereotypowi, praktyczne potrzeby korzystania z wiedzy psychologicznej koncentrują siĊ wokóá innych problemów.
4. Polska
Próby zde¿niowania psychologii Ğledczej w warunkach polskiego systemu prawnego podjąá siĊ prof. Józef Krzysztof Gierowski z krakowskiego Instytutu Ekspertyz
Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna. Wskazując, Īe dyscyplina ta zajmuje siĊ wykorzystaniem wiedzy psychologicznej do celów postĊpowania przygotowawczego, do jej
zakresu zaliczyá trzy podstawowe grupy problemów42.
Pierwsza z nich to psychologiczne zasady prowadzenia dochodzenia lub Ğledztwa: problemy związane z podejmowaniem decyzji, z uzyskiwaniem informacji od
osób podejrzanych i Ğwiadków, stosowaniem okreĞlonych strategii Ğledczych. Profesor
Gierowski zwraca uwagĊ na znaczenie osiągniĊü psychologii zeznaĔ i wyjaĞnieĔ, wyników badaĔ nad procesami spostrzegania i pamiĊci (wyjaĞnienie mechanizmów leĪących u podstaw znieksztaáceĔ w zeznaniach Ğwiadków), a takĪe na ustalenia motywacji skáadania okreĞlonych zeznaĔ przez Ğwiadków i wyjaĞnieĔ przez podejrzanych.
W wyniku prowadzonych badaĔ opracowano uĪyteczne w praktyce kryteria oceny wiarygodnoĞci zeznaĔ i wyjaĞnieĔ oraz metody wspomagania pamiĊci i wskazano, jak moĪna
stosowaü je w praktyce (np. tzw. przesáuchanie poznawcze oparte na wynikach badaĔ
eksperymentalnych nad procesem zapamiĊtywania). NarzĊdziem kontrowersyjnym
pozostaje jednak hipnoza kryminologiczna43. W tym obszarze moĪna teĪ umieĞciü
metody wspomagające opracowywania planów czynnoĞci procesowych innych niĪ
przesáuchanie (np. przeszukanie, oglĊdziny, eksperyment procesowy, okazanie) oraz
czynnoĞci operacyjno-rozpoznawczych44.
Druga grupa problemów to wiedza o zachowaniach przestĊpczych, w tym teorie
wyjaĞniające związek pomiĊdzy osobowoĞcią a popeánionym czynem. Z osiągniĊü psychologii w tym zakresie istotne są badania nad procesami motywacyjnymi u przestĊpców, pozwalające na wypowiedzenie siĊ o rozumieniu znaczenia czynu przez sprawcĊ
i moĪliwoĞciach samokontroli zachowania. Dla wyjaĞnienia motywów zachowania prze41

K. GradoĔ, Zabójstwo wielokrotne…, s. 216-217.
J. K. Gierowski, T. JaĞkiewicz-ObydziĔska, M. Najda, Psychologia w postĊpowaniu…, s. 159, 220-223;
J. K. Gierowski, T. JaĞkiewicz-ObydziĔska (red.), Zabójcy i ich o¿ary…, s. 12-14.
43
TamĪe.
44
D. Piotrowicz, Psychologia...
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stĊpczego duĪe znaczenie mają teĪ badania nad uwarunkowaniami agresji oraz mechanizmami dziaáania w grupie45. Kwali¿kowana do tego zakresu zainteresowaĔ bywa
dodatkowo problematyka związana z prognozą psychologiczno-kryminologiczną46.
Trzecia i ostatnia grupa zagadnieĔ to metodologia zbierania i analizy danych
odnoszących siĊ do okreĞlonego przestĊpstwa. Badania takie mają znaczenie zwáaszcza dla typowania nieznanych sprawców powaĪnych przestĊpstw, a wiĊc do tzw. pro¿lowania psychologicznego. Ten obszar badaĔ zakáada interdyscyplinarne podejĞcie do
problemu i ĞciĞle wiąĪe psychologiĊ z kryminalistyką. Podstawową metodą psychologii Ğledczej jest analiza tych wszystkich ujawnionych w toku Ğledztwa lub dochodzenia Ğladów zdarzenia i zebranych dowodów, które podlegają ocenie psychologicznej
i pozwalają na sformuáowanie sądów dotyczących osoby sprawcy oraz zabezpieczenia
materiaáu dowodowego47. Odwoáując siĊ do przykáadów – w tym obszarze mieĞci siĊ
np. tworzenie charakterystyki psycho¿zycznej nieznanych sprawców przestĊpstw,
pomoc w typowaniu podejrzanych oraz analiza dwuznacznych przypadków Ğmierci
(samobójstwo czy zabójstwo? samobójstwo czy Ğmierü z przyczyn autoerotycznych?)48.
Mimo Īe pro¿lowanie w sprawach kryminalnych nie jest dziĞ niczym niezwykáym, to
w polskich warunkach nie wypracowano jednolitego modelu. Pomimo naukowego opracowania wniosków i postulatów jednolitych zasad i procedur pro¿lowania49, wydaje siĊ,
Īe cel ten jest jeszcze odlegáy. Poza opracowaniami stricte naukowymi pojawiają siĊ
przystĊpne opracowania autorstwa wieloletnich praktyków50.
Jak wynika z doĞwiadczeĔ polskiej Policji51, najczĊĞciej narzĊdzia psychologii
Ğledczej wykorzystywane są w sprawach dotyczących zabójstw, zgwaáceĔ (i innych
przestĊpstw seksualnych), podpaleĔ, rozbojów, psychicznego i ¿zycznego znĊcania siĊ,
uprowadzeĔ osób, stalkingu52, zamachów na osoby lub mienie z uĪyciem materiaáów
wybuchowych i aktów terroru kryminalnego oraz innych zdarzeĔ poáączonych z wziĊciem i przetrzymywaniem zakáadników.

III. Postulowane obszary wykorzystania psychologii Ğledczej w ABW
Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestĊpstw okreĞlonych w art. 5
ust. 1 pkt 2 Ustawy o Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego oraz Agencji Wywiadu 53
oraz Ğciganie ich sprawców pozostaje jednym z gáównych zadaĔ ABW. Z ograniczeniem wynikającym z tak wskazanej wáaĞciwoĞci rzeczowej, funkcjonariuszom przysáugują uprawnienia procesowe Policji (art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o ABW w zw. z art. 312

45

J. K. Gierowski, T. JaĞkiewicz-ObydziĔska (red.), Zabójcy i ich o¿ary…, str. 12-14.
D. Piotrowicz, Psychologia...
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J. K. Gierowski, T. JaĞkiewicz-ObydziĔska (red.), Zabójcy i ich o¿ary..., str. 12-14.
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D. Piotrowicz, Psychologia...
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J.K. Gierowski, T. JaĞkiewicz-ObydziĔska (red.), Zabójcy i ich o¿ary..., K. GradoĔ, Zabójstwo wielokrotne…, s. 251-254.
50
J. GoáĊbiowski, Pro¿lowanie kryminalne, Warszawa 2008, Logos; K. Bonda, B. Lach, Zbrodnia niedoskonaáa, Chorzów 2009, Videograf II.
51
D. Piotrowicz, Psychologia...
52
Uporczywe, záoĞliwe, powtarzające siĊ nagabywanie, naprzykrzanie, które moĪe wywoáywaü poczucie
zagroĪenia. Trwają prace legislacyjne nad zmianą kodeksu karnego w kierunku penalizacji stalkingu.
53
Dalej – ustawa o ABW. Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego oraz
Agencji Wywiadu (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 29, poz. 154).
46
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pkt 1 kpk54). W praktyce, w pewnym zakresie, realizacja zadaĔ procesowych wiąĪe siĊ
z realizacją zadaĔ okreĞlonych w art. 5 ust. 1 pkt pkt 1 i 4 (w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 2)
ustawy o ABW oraz AW (operacyjno-rozpoznawcze i analityczne).
Wraz z liczbą przeprowadzonych postĊpowaĔ karnych lub czynnoĞci procesowych, kaĪdy funkcjonariusz nabywa wáaĞciwego sobie, indywidualnego doĞwiadczenia:
• w zakresie formalnej i technicznej prawidáowoĞci prowadzenia postĊpowania,
• w zakresie specjalistycznej wiedzy merytorycznej wiąĪącej siĊ z przedmiotem
Ğledztwa,
• uczy siĊ pracy i wspóápracy z innymi ludĨmi: od przeáoĪonych i kolegów, poprzez
przedstawicieli instytucji wymiaru sprawiedliwoĞci, administracji, aĪ po uczestników czynnoĞci procesowych, podmiotów dziaáaĔ pozaprocesowych, petentów, a nawet przedstawicieli mediów. Nie ulega wątpliwoĞci, Īe osoba nieposiadająca odpowiedniego poziomu tych umiejĊtnoĞci bĊdzie miaáa ogromne problemy ze skutecznym i efektywnym realizowaniem zadaĔ w pierwszych dwóch
wymiarach.
Prowadząc Ğledztwo, funkcjonariusz zobowiązany jest kierowaü siĊ zasadą prawdy
materialnej (jest to dyrektywa, zgodnie z którą decyzje procesowe powinny byü oparte
na prawdziwych ustaleniach). Funkcjonariusz zobowiązany jest doáoĪyü wszelkiej starannoĞci i wyczerpaü wszystkie Ğrodki (z wyjątkiem sprzecznych z zasadami humanizmu i gwarancjami procesowymi), które mogą sáuĪyü dotarciu do prawdy. Realizacji tej
zasady sáuĪy m.in. zasada bezpoĞrednioĞci przeprowadzania dowodów, zasada obiektywizmu, a takĪe (przejawiające siĊ w peáni na etapie sądowym) zasada kontradyktoryjnoĞci i swobodnej oceny dowodów55. Mając na uwadze zasadĊ prawdy materialnej,
prowadzący Ğledztwo dąĪy do tego, aby: 56 ustaliü, czy zostaá popeániony czyn zabroniony i czy stanowi on przestĊpstwo, wykryü i w razie potrzeby ująü sprawcĊ57, zebraü
dane osobopoznawcze dotyczące podejrzanego (oskarĪonego)58, wyjaĞniü okolicznoĞci
sprawy, w tym ustaliü osoby pokrzywdzone i rozmiar szkody59, zebraü, zabezpieczyü
i w niezbĊdnym zakresie utrwaliü dowody dla sądu oraz wyjaĞniü okolicznoĞci, które
sprzyjaáy popeánieniu czynu60.
Jak prowadzącemu Ğledztwo moĪe w tym pomóc psychologia Ğledcza, zwáaszcza jeĞli sam nie jest psychologiem, tylko (najczĊĞciej) prawnikiem? Cele postĊpowania
przygotowawczego są okreĞlone ogólnie. W praktyce ich realizacja jest záoĪona i sformalizowana, a wiąĪe siĊ z duĪą odpowiedzialnoĞcią. Tak wiĊc znajomoĞü formalnych
i technicznych zasad prowadzenia postĊpowania oraz stosowanie siĊ do nich daje zwykle wystarczające poczucie komfortu i dobrze speánionego obowiązku. Czasem rzeczywiĞcie to wystarczy. PrzecieĪ psychologia od tak dawna „towarzyszy” Ğledztwom, Īe
wraz z rozwojem prawa jej doĞwiadczenia asymilowaáy siĊ z technicznymi aspektami
54
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postĊpowania karnego (Dz.U. z 1997 r., Nr 89, poz. 555 z póĨn.
zm.), dalej – kpk.
55
Komentarz do art. 2 kpk, w: J. Grajewski, L. K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postĊpowania karnego.
Komentarz, tom I (art. 1 - 424), LEX 2010, wyd. II; Komentarz do art. 2 kpk (Dz.U. z 1997 r., Nr 89, poz. 555),
w: Z. GostyĔski (red.), J. Bratoszewski, L. Gardocki, S. M. Przyjemski, R. A. StefaĔski, S. Zabáocki, Kodeks
postĊpowania karnego. Komentarz, tom I, bmw, 1998, ABC (Ĩródáo – program LEX).
56
Art. 297 kpk.
57
Zasada trafnoĞci reakcji karnej – art. 2 § 1 pkt 1 kpk.
58
Art. 213 i 214 kpk.
59
Ustawowa dyrektywa uwzglĊdniania interesów pokrzywdzonego – art. 2 § 1 pkt 3 kpk.
60
Zadania prewencyjne postĊpowania karnego okreĞlone w art. 2 § 1 pkt 2 kpk.
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postĊpowania. Oczywiste jest dla nas na przykáad, Īe na początku przesáuchania Ğwiadek ma moĪliwoĞü swobodnej wypowiedzi, a dopiero w dalszej czĊĞci zadawane są mu
pytania61. Ale tylko poznanie odpowiedzi na pytania „dlaczego?” i „jakie to ma znaczenie?” podnosi ĞwiadomoĞü dotyczącą ludzkich potrzeb, zachowaĔ, procesów postrzegania i zapamiĊtywania.
UmiejĊtnoĞü zadawania sobie podobnych pytaĔ i konsekwencja w poszukiwaniu
odpowiedzi ma wyjątkową wartoĞü. W dáuĪszym okresie áamie rutynĊ i nie pozwala
na utrwalanie báĊdnych stereotypów, z korzyĞcią dla urzeczywistniania zasady prawdy
materialnej62. Profesor dr hab. Ewa Gruza tak wypowiada siĊ na ten temat: W niektórych
zawodach umiejĊtnoĞü wnikania w psychikĊ innych osób, znajomoĞü psychologii i wykorzystywania tej wiedzy w praktyczny sposób są wrĊcz nieodzowne. Do takich zawodów
niewątpliwie naleĪą profesje prawnicze. (…) Niestety, dla wielu prawników w praktyce
umiejĊtnoĞci te opierają siĊ bardziej na intuicji niĪ na rzetelnej wiedzy psychologicznej. A nawet najlepsze predyspozycje i doĞwiadczenie nie zastąpią wiedzy dostarczonej przez naukĊ psychologii. Warto poznaü podstawowe mechanizmy psychologiczne
nie tylko po to, by zrozumieü innych, ale takĪe dlatego, by zrozumieü samego siebie63.
Warto w tym miejscu przytoczyü skrajny, ale godny reÀeksji pogląd, uznający zawód
prawnika za gaáąĨ psychologii stosowanej64.
Jak wiĊc wykorzystywaü psychologiĊ Ğledczą w praktyce? Najpierw trzeba odpowiedzieü na pytanie, w jakich okolicznoĞciach najczĊĞciej korzystamy z psychologii
i jaki zakres wiedzy psychologicznej na poziomie podstawowym odpowiada potrzebom funkcjonariuszy. W drugiej kolejnoĞci warto zastanowiü siĊ nad tym, jakie narzĊdzia psychologii Ğledczej wymagają szczególnych umiejĊtnoĞci, jak zorganizowaü
proces wyselekcjonowania funkcjonariuszy o szczególnych predyspozycjach psychicznych oraz umiejĊtnoĞciach i wreszcie – jak ich ksztaáciü i trenowaü, by stali siĊ faktycznym
i profesjonalnym wsparciem dla kolegów realizujących czynnoĞci dochodzeniowo-Ğledcze lub operacyjno-rozpoznawcze.
Kierując siĊ tymi wyznacznikami, identy¿kuje siĊ trzy rodzaje sytuacji (typu:
czáowiek z czáowiekiem, czáowiek o otoczeniu, czáowiek a zadanie) i najbardziej
oczekiwanych umiejĊtnoĞci, z którymi siĊ wiąĪą. W praktyce sytuacje te naturalnie
áączą siĊ lub przeplatają z sobą. Ten prosty klucz pozwala na wyróĪnienie podstawowych umiejĊtnoĞci opartych na wiedzy psychologicznej, niezbĊdnych do skutecznego
61

Art. 171 kpk.
„Zanim policja holenderska zdecydowaáa siĊ na wprowadzenie pro¿lowania kryminalnego jako jednej
z metod pracy, przeprowadzono badania. Wynikaáo z nich, Īe zespoáy dochodzeniowo-Ğledcze kierowaáy siĊ w swoim postĊpowaniu daleko posuniĊtą rutyną, wynikającą z wieloletnich doĞwiadczeĔ w prowadzeniu konkretnych rodzajów spraw. (…) policjanci ci mieli tendencjĊ do automatycznego przekáadania swoich wczeĞniejszych doĞwiadczeĔ na wnioski dotyczące zdarzenia i osoby, która mogáa dopuĞciü
siĊ danego przestĊpstwa. W sytuacji, w której w „nowym” przestĊpstwie pojawiaáy siĊ nieznane wczeĞniej cechy dziaáania sprawcy, tworzone przez policjĊ wersje kryminalistyczne okazywaáy siĊ czĊsto zupeánie mylne. (…) policjanci koncentrowali siĊ w swej pracy praktycznie wyáącznie na „twardym” materiale dowodowym, który mógáby byü nastĊpnie wykorzystany podczas procesu sądowego.
Nie dostrzegali znaczenia Ğladów psychologicznych oraz nie przywiązywali szczególnej wagi do behawioralnej oceny miejsca przestĊpstwa”. K. GradoĔ, Zabójstwo wielokrotne…,s. 217; „ (…) nawet dzisiaj,
gdy policja o wiele lepiej radzi sobie z przestĊpstwami, nie zawsze moĪna przygotowaü akt oskarĪenia.
Jednym z powodów jest fakt, Īe policjanci czĊsto nie są w stanie zrozumieü przestĊpców i ich czynów”.
Za: P. Britton, Pro¿l..., s. 476.
63
E. Gruza, Psychologia sądowa…, s. 27.
64
B. Hoáyst, Psychologia kryminalistyczna, s. 39 (za: H.F.M. Cromberg, Law as a branch of applied psychology, „Psychology, Crime and Law” 1994, nr 1, s. 1-9).
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wykonywania zadaĔ w trakcie Ğledztwa. Przedstawiony poniĪej krótki komentarz,
którego podstawą są wáasne obserwacje i doĞwiadczenia, pozostaje otwarty zarówno
w zakresie sygnalizowania potrzeb szkoleniowych, jak i praktycznego stosowania
takiej wiedzy.
1.

Czáowiek z czáowiekiem – komunikacja

Trening tak prozaicznej, wydawaáoby siĊ, umiejĊtnoĞci, jak komunikacja, bywa
przez funkcjonariuszy mocno niedoceniany. OkreĞlenie z „czáowiekiem” w podtytule nie zostaáo uĪyte przypadkowo. NiezaleĪnie od okolicznoĞci, trzeba pamiĊtaü
o tym, Īe wymiana komunikatów nastĊpuje z drugą osobą, a nie tylko z jej „rolą” sáuĪbową lub procesową. Tymczasem wiĊkszoĞü takich kontaktów to komunikacja przez
funkcjonariusza „wymuszona” (narzucona) drugiej stronie. To on wie z kim, kiedy, jak
i o czym chce rozmawiaü. Ma po swojej stronie procedury prawne i dysponuje Ğrodkami
przymusu. Jest wreszcie (chcąc nie chcąc) bene¿cjentem róĪnych stereotypów dotyczących sáuĪb specjalnych. NiedoĞwiadczony Ğledczy czasem traktuje te okolicznoĞci jako
dające przewagĊ w nawiązaniu kontaktu i podtrzymaniu komunikacji. DoĞwiadczenie
i dojrzaáoĞü zawodową cechuje natomiast odrzucenie tej báĊdnej („czáowiek kontra czáowiek”) postawy.
Wydaje siĊ, Īe minimalny zakres dostĊpnej funkcjonariuszowi wiedzy dotyczącej komunikacji i jej wykorzystania w trakcie Ğledztwa powinien w pierwszym etapie
objąü takie zagadnienia, jak m.in. proces komunikacji i przyczyny znieksztaáceĔ komunikatu, aktywne sáuchanie, umiejĊtne stawianie pytaĔ, komunikacja werbalna i niewerbalna oraz podstawy rozumienia pojĊcia konÀiktu i komunikacji w warunkach stresu
(w tym asertywnoĞü). Na tak przygotowanym gruncie skutecznie moĪna rozwijaü dalsze podstawowe umiejĊtnoĞci, wymagające rozumienia tego, jak dziaáają mechanizmy
postrzegania, zapamiĊtywania i odtwarzania informacji, jaki moĪe byü wpáyw sugestii
i dezinformacji na ten proces, co to jest káamstwo i jakimi motywami kierują siĊ ludzie,
którzy káamią.
Taka wiedza, opanowana teoretycznie i przeüwiczona praktycznie – indywidualnie i w grupie, w realistycznych warunkach, z moĪliwoĞcią bieĪącego rejestrowania i omawiania üwiczeĔ – jest podstawową bazą pozwalającą doskonaliü wszystkie
pola aktywnoĞci sáuĪbowej wymagające kontaktu z drugim czáowiekiem. Dopiero po
przejĞciu tego etapu powinno siĊ zapoznawaü funkcjonariuszy z tak szczególnymi
narzĊdziami, jak przesáuchanie poznawcze lub niektóre elementy metod prowadzenia przesáuchaĔ wykorzystujących doĞwiadczenia FBI. W przeciwnym wypadku takie
narzĊdzia (w szczególnoĞci zawierające elementy manipulacji, perswazji i wywierania
wpáywu) nie bĊdą w peáni uĪyteczne, a jeĪeli bĊdą stosowane przez osoby nieprzygotowane – bĊdą ryzykowne.
Przykáadami komunikacji wymagającej szczególnych predyspozycji są:
• prowadzenie negocjacji i mediacji. To, w jaki sposób my, funkcjonariusze, postrzegamy konÀikt i jak jesteĞmy skáonni reagowaü na jego powstanie, przekáada siĊ
na efektywnoĞü naszej pracy i obraz naszej sáuĪby, jaki budujemy „na zewnątrz”
– wĞród ludzi, z którymi mamy sáuĪbowy kontakt. ZwaĪywszy na fakt, Īe z sytuacjami konÀiktowymi mamy do czynienia w codziennej sáuĪbie, tym waĪniejsze
jest wyrobienie w sobie mechanizmów sprzyjających sprawnej i szybkiej analizie
sytuacji oraz uzyskaniu trwaáych porozumieĔ. Nie moĪna przy tym pominąü zagadnienia umiejĊtnoĞci komunikowania siĊ w konÀikcie i odnajdywania ukrytych puáa-
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pek manipulacyjnych65. Przykáad Policji pokazuje, Īe moĪliwe jest stworzenie systemu selekcji i ksztaácenia funkcjonariuszy w tym kierunku oraz zorganizowanie
dla nich wsparcia w tzw. sytuacjach kryzysowych66;
komunikacja z osobą zaburzoną. UmiejĊtnoĞü ta potrzebna jest nie tylko podczas
negocjacji kryzysowych. Kontakt z taką osobą moĪemy mieü nie tylko w toku czynnoĞci procesowych, lecz takĪe podczas rozmów z osobami zwracającymi siĊ do
ABW o róĪnego rodzaju pomoc. Nie zawsze istnieje moĪliwoĞü zapewnienia ad hoc
wsparcia eksperta psychologa lub psychiatry, nie zawsze teĪ jest to konieczne. Warto
wiĊc wiedzieü, jakie są najczĊstsze zaburzenia psychiczne, jakie są ich symptomy,
co czuje czáowiek cierpiący, jak nawiązaü z nim kontakt pozwalający na komunikacjĊ i jak w razie potrzeby udzieliü niezbĊdnej pomocy;
psycholingwistyka i przypisywanie autorstwa wypowiedzi. Pomijając oczywiste
zastosowanie tej nauki w ocenie zeznaĔ67, w praktyce moĪna wykorzystaü tĊ dziedzinĊ takĪe przy ocenie treĞci pism anonimowych. SpecjaliĞci potra¿ą okreĞliü prawdopodobną liczbĊ autorów, ich/jej/jego wiek, páeü, wyksztaácenie oraz inne elementy,
takie jak stan emocjonalny lub gáówna motywacja. UmoĪliwia to opracowanie strategii
postĊpowania wobec autora (terrorysty, szantaĪysty czy porywacza);
komunikacja z mediami. Rolą funkcjonariusza komunikującego siĊ z mediami68
jest publiczna prezentacja stanowiska instytucji, którą reprezentuje. Zarówno
wtedy, gdy organizacja odnosi sukcesy, jak i wtedy, gdy mamy do czynienia
z sytuacją trudną. Funkcjonariusz pozostaje „buforem”, a nawet pewnego rodzaju
mediatorem, pomiĊdzy organizacją a mediami. Wymaga to asertywnoĞci, odpornoĞci na manipulacjĊ i emocjonalnego dystansu. Funkcjonariusz jako indywidualna
jednostka ma zwykle wáasny pogląd na sprawĊ i nie zawsze musi on byü zbieĪny ze
stanowiskiem organizacji. Tymczasem wymagana jest od niego umiejĊtnoĞü sprawnego redagowania zwiĊzáych komunikatów w formie ustnej i pisemnej oraz ich skuteczna i atrakcyjna prezentacja dla mediów.
Czáowiek o otoczeniu – analiza

To szerokie okreĞlenie obejmuje sytuacje wiąĪące siĊ ze zdobywaniem informacji, ich analizą i wyciąganiem wniosków.
Bywa tak, Īe Ğledczy Ğwiadomie nie ingeruje w sytuacjĊ, poprzestając na obserwacji zdarzeĔ, osób lub rzeczy (np. oglĊdziny rzeczy, obserwacja Ğwiadka w trakcie
jego swobodnej wypowiedzi czy po prostu zapoznawanie siĊ z zebranym materiaáem
dowodowym). Nie naleĪy przy tym myliü braku ingerencji z biernoĞcią; aktywnoĞü
polega tu na odbiorze informacji i bodĨców (nawet wraĪeĔ) oraz na ich wstĊpnej ocenie.
NajczĊĞciej jednak funkcjonariusz czynnie kieruje przebiegiem zdarzeĔ (np. etap zadawania pytaĔ w toku przesáuchania, wybór techniki przeszukania, eksperyment procesowy). W ten sposób zyskuje siĊ nowe moĪliwoĞci do uzyskania informacji.

65
B. Uhryn-Markiewicz, Praca z konÀiktem i wykorzystanie umiejĊtnoĞci negocjacyjnych i mediacyjnych w
pracy funkcjonariuszy pionu postĊpowaĔ karnych ABW (ze wstĊpu), niepublikowana praca dyplomowa pod
kier. dr. Zbigniewa Czwartosza, Warszawa 2005, Szkoáa WyĪsza Psychologii Spoáecznej.
66
Zarządzenie nr 4 Komendanta Gáównego Policji z 26.03.2002 r. w sprawie form i metod wykonywania
negocjacji policyjnych (Dz.Urz. KGP z 2002 r., Nr 5, poz. 25).
67
B. Hoáyst, Psychologia kryminalistyczna, s. 1118-1124.
68
Z wáasnych obserwacji jako rzecznika prasowego.
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UmiejĊtnoĞci oparte na wiedzy psychologicznej, potrzebne do usprawnienia postĊpowania przygotowawczego w kategoriach zbierania informacji, mieszczą siĊ gáównie
w kategoriach komunikacji. Jak zatem odnieĞü siĊ do roli psychologii, gdy opisujemy
i wyciągamy wnioski dotyczące rzeczy lub miejsca? I tutaj moĪna zaproponowaü adeptom sztuki Ğledczej pewne wsparcie psychologii, choüby przez wyjaĞnienie podstawowych zagadnieĔ z zakresu percepcji, tj. tego, w jaki sposób bywa znieksztaácana i dlaczego to siĊ udaje.
Szczególne miejsce zajmują umiejĊtnoĞci wiąĪące siĊ z analizą informacji juĪ
posiadanych. Przez tĊ analizĊ bĊdziemy rozumieü pracĊ nad zebranym materiaáem
dowodowym (ewentualnie dodatkowo – nad informacjami uzyskanymi pozaprocesowo). Powinno to byü w zaáoĪeniu dziaáanie kreatywne, a nie tylko porządkowanie
i segregowanie informacji na podstawie okreĞlonych kryteriów, np. wątków, wersji Ğledczych, czynów czy zeznaĔ osób. Chodzi teĪ o ocenĊ ich wiarygodnoĞci i znaczenia,
umiejĊtne stawianie hipotez, wyciąganie wniosków oraz wskazanie luk dowodowych
i propozycji dotyczących sposobu ich uzupeánienia69. W dobrej analizie na pierwszy
plan wysuwa siĊ rozumowanie i umiejĊtnoĞü rozwiązywania problemów. KaĪdy z funkcjonariuszy powinien wiĊc mieü szansĊ zapoznania siĊ z podstawową wiedzą psychologiczną równieĪ na ten temat.
Tym, co moĪe mieü wpáyw na analizĊ informacji, są indywidualne emocje. Zdarza
siĊ, Īe skrajnie negatywne emocje wpáywają na obiektywną i bezstronną ocenĊ informacji. ZwiĊksza siĊ wówczas podatnoĞü na manipulacjĊ. Problemem jest zadawanie
sobie trudnych pytaĔ, stawianie wyzwaĔ, niemoĪliwe jest obiektywne, systematyczne
przyglądanie siĊ postĊpom sprawy. Warto wiĊc dowiedzieü siĊ, jak silny wpáyw mogą
mieü emocje oraz jak siĊ broniü przed negatywnymi skutkami zbyt emocjonalnych
ocen. Tego rodzaju problemy powodują, Īe nie kaĪdy Ğledczy jest dobrym analitykiem.
Szczególnym rodzajem analizy informacji zebranych w toku Ğledztwa jest tzw.
analiza kryminalna. W Polsce dziĊki Policji, mającej w tym zakresie najlepsze przygotowanie70 i doĞwiadczenie, równieĪ i inne sáuĪby mundurowe mają okazjĊ szkoliü siĊ
w wykorzystywaniu tej metody pracy. Policyjni kandydaci na analityków kryminalnych przechodzą stosowne postĊpowanie kwali¿kacyjne71. Nie koĔczą kursu ci, którzy
kojarzą analizĊ kryminalną wyáącznie z efektownymi wykresami kreowanymi przez
komputerowy program analityczny. Rolą analityka nie jest techniczne uporządkowanie
danych, „nakarmienie” nimi urządzenia i oczekiwanie na ich przetworzenie i przedstawienie gotowych rozwiązaĔ. Dlatego kandydat zaczyna szkolenie od pracy z … czystą
kartką, oáówkiem i linijką. Zanim pozna najnowoczeĞniejsze narzĊdzia analizy kryminalnej (specjalistyczne oprogramowanie), wykonuje dziesiątki praktycznych üwiczeĔ
oraz róĪnymi metodami rozwiązuje zadania przygotowane na podstawie autentycznych
Ğledztw. Musi nauczyü siĊ przeprowadzaü analizĊ bez pomocy technicznej. Musi teĪ
nauczyü siĊ zwiĊzáej prezentacji wyników swojej pracy na szerszym forum72.

69
Por. z de¿nicją analizy kryminalnej – W. Ignaczak, Wybrane zagadnienia analizy kryminalnej, Szczytno
2005, WSPol., s. 8-10.
70
Zarządzenie nr 1012 Komendanta Gáównego Policji z 23.09.2004 r. w sprawie stosowania przez PolicjĊ
analizy kryminalnej (D.Urz. KGP, Nr 20, poz. 124).
71
Decyzja Nr 167 Komendanta Gáównego Policji z 11.03.2008 r. w sprawie kwali¿kowania policjantów na
analityków kryminalnych w Policji. (D.Urz. KGP, Nr 5, poz. 40); inni kandydaci z zasady przechodzą kwali¿kacjĊ prowadzoną w sáuĪbie macierzystej.
72
Z wáasnych obserwacji jako uczestnika takiego kursu.
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Kolejną formą pracy wiąĪącą siĊ z analizą informacji i wymagającą szczególnych predyspozycji jest, wspomniane juĪ, „osáawione” pro¿lowanie psychologiczne. Jest
to dziedzina czĊsto identy¿kowana z psychologią Ğledczą, co jest oczywiĞcie báĊdnym
rozumowaniem. Pro¿lowanie to tylko jedno z wielu narzĊdzi (technik), jakimi posáuguje
siĊ psychologia Ğledcza. Jest to tworzenie portretu psychologicznego (ogólnego obrazu
skáadającego siĊ z opisujących cech) jakiejĞ osoby na podstawie Ğladów jej zachowania, do czego nie jest konieczne nawiązanie z nią kontaktu i moĪe odbyü siĊ bez jej obecnoĞci73. NajczĊĞciej wiĊc „pro¿le” wykonywane są w sytuacjach, gdy sporządza siĊ opiniĊ psychologiczną zwierającą charakterystykĊ psycho¿zyczną nieznanego sprawcy,
gdy spoĞród podejrzanych typuje siĊ konkretnego sprawcĊ i ocenia dowody znalezione
przy nim oraz gdy przygotowuje siĊ strategiĊ dotyczącą przesáuchania zatrzymanego74.
Pro¿lowanie oparte jest na zaáoĪeniu, Īe w kaĪdym swoim dziaáaniu czáowiek przejawia
indywidualne cechy ¿zyczne i psychiczne. Z kolei miejsce zdarzenia odzwierciedla cechy
psychologiczne sprawcy. Za kaĪdą czynnoĞcią stoi proces psychiczny, a za kaĪdym procesem psychicznym stoi jakaĞ cecha (mniej lub bardziej staáa). Cechy natomiast funkcjonują w caáych zespoáach cech, które tworzą osobowoĞü75. TrudnoĞü w pro¿lowaniu polega
na tym, Īe jest specjalnoĞcią multidyscyplinarną. Psychologia (w tym jej gaáąĨ kliniczna
i sądowa) to tylko jedna z dziedzin wykorzystywanych w tworzeniu pro¿lu. W równym
stopniu wymagana jest wiedza z zakresu kryminologii, kryminalistyki, wiktymologii,
psychiatrii, medycyny sądowej, antropologii, socjologii, seksuologii i statystyki76.
Funkcjonariusze, którzy mają okazjĊ zapoznawaü siĊ z podstawami pro¿lowania,
zaczynają dostrzegaü reguáy tam, gdzie wczeĞniej dostrzegali wyáącznie dziaáanie wáasnej intuicji. Zaczynają na przykáad rozumieü, dlaczego okreĞlone zachowanie lub kon¿guracja Ğladów do nich „przemówiáa” i pobudziáa do wyciągniĊcia takich a nie innych
wniosków. UĞwiadamiają sobie, Īe juĪ (w pewnym sensie) sporządzali proste pro¿le,
przygotowując siĊ do przesáuchaĔ poprzez zebranie maksymalnej iloĞci informacji na
temat (i „wokóá”) Ğwiadka lub podejrzanego i dostosowanie do swoich obserwacji taktyki przesáuchania.
3.

Czáowiek a zadanie – akcja

Funkcjonariusze na co dzieĔ dziaáają w warunkach okreĞlonej hierarchii. Zasadą
jest podlegáoĞü sáuĪbowa i przynaleĪnoĞü do struktury, na najniĪszym poziomie zwanej
formalnie komórką organizacyjną. Status funkcjonariusza w tej strukturze okreĞla (teĪ
formalnie) ranga zajmowanego stanowiska oraz stopnia.
Struktura sama w sobie jest tylko martwą ramą. Skuteczną realizacjĊ zadaĔ zapewnia jedynie grupa – nie formalna, tylko spojona relacjami opartymi na szacunku i wspóápracy. Nazywam ją zespoáem. Skutkiem konfrontacji z hierarchią moĪe byü zduszenie
indywidualnoĞci. Tymczasem róĪnorodnoĞü spojrzeĔ i wymiana doĞwiadczeĔ pozwala
efektywniej opracowywaü strategie, taktyki oraz organizowaü pracĊ. Specy¿ka zadaĔ
wiąĪących siĊ z prowadzeniem Ğledztwa wymusza czĊsto równolegáą wspóápracĊ róĪnych
zespoáów, gdzie gubi siĊ formalna hierarchia. To, Īe chorąĪy podlega majorowi kierują73
J. GoáĊbiowski, Sporządzanie charakterystyki nieznanych sprawców przestĊpstw, materiaáy szkoleniowe,
Wrocáaw 2010, Szkoáa WyĪsza Psychologii Spoáecznej Wydziaá Zamiejscowy we Wrocáawiu.
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cemu przebiegiem czynnoĞci nie wyklucza sytuacji odwrotnej w trakcie realizacji innego
zadania. I to z zachowaniem wszelkich zasad dyscypliny sáuĪbowej.
Zasadniczą potrzebą jest wiĊc dostarczenie funkcjonariuszom wiedzy o tym, co
to jest zespóá, jak siĊ go buduje, jak siĊ nim zarządza, jak przebiegają procesy wspóápracy, jak podejmowane i realizowane są decyzje (indywidualnie, pod wpáywem grupy,
w ramach grupy). NiezbĊdne jest teĪ dostarczenie wiedzy o procesach motywacyjnych.
CaáoĞü wiedzy psychologicznej, którą moĪna udostĊpniü, oczywiĞcie przekáada
siĊ bezpoĞrednio na pracĊ Ğledczą na etapie oceny motywacji sprawcy lub wspóápracy
osób w ramach grup – nie tylko w rozumieniu zorganizowanej grupy przestĊpczej, ale
takĪe we wszystkich innych interakcjach pomiĊdzy co najmniej dwiema osobami wskazującymi na jakiĞ rodzaj zaleĪnoĞci (najprostszy przykáad – wspóásprawstwo, podĪeganie, pomocnictwo).

IV. Jak siĊ uczyü?
Systematycznie przybywa rodzimych publikacji dotyczących psychologii Ğledczej, opartych na doĞwiadczeniach polskiej Policji. Materiaáy te odnoszą siĊ gáównie
do przypadków gáoĞnych zbrodni przeciwko zdrowiu i Īyciu oraz do sytuacji zakáadniczych (seryjne zabójstwa, pro¿lowanie kryminalne, negocjacje policyjne). DuĪym
wsparciem teoretycznym jest bogata literatura z zakresu psychologii kryminalistycznej i psychologii sądowej.
Stosunkowo trudno jest wybraü zakres kursu, który jednoczeĞnie zapewniáby kompleksowe i profesjonalne szkolenie o charakterze teoretycznym i praktycznym. Zapoznanie
siĊ z praktycznym wykorzystaniem poszczególnych narzĊdzi psychologii Ğledczej umoĪliwiają Ğledczym szkolenia organizowane przez wieloletnich praktyków z poszczególnych dziedzin oraz studia podyplomowe z zakresu psychologii Ğledczej. Tego typu studia
moĪna poleciü zainteresowanym peánym i praktycznym zapoznaniem siĊ z wiĊkszoĞcią
zagadnieĔ zaliczanych do tego przedmiotu. Poza tematyką zasygnalizowaną w artykule,
do psychologii Ğledczej zalicza siĊ m.in. diagnozowanie motywacji przestĊpczej, problemy
poczytalnoĞci, specy¿ka przestĊpstw grupowych, przestĊpstwa seryjne, psychologiczna
analiza miejsca zdarzenia, psychologiczna analiza dwuznacznych wypadków gwaátownej
Ğmierci, problemy naduĪyü ¿zycznych, seksualnych i emocjonalnych, samobójstw, mobbingu, dyskryminacji, molestowania, starkingu, a takĪe zagadnienia z zakresu psychologii terroryzmu, terroryzmu i terroru kryminalnego. Psychologowie uzyskują ponadto
wiedzĊ na temat roli, jaką mogą odegraü w postĊpowaniu przygotowawczym i sądowym,
bĊdąc biegáymi lub udzielając wsparcia Ğledczym w innej formie. Zaletą studiów podyplomowych jest odĞwieĪenie, poszerzenie i usystematyzowanie posiadanej wiedzy, skonfrontowanie wáasnej praktyki z wynikami najnowszych badaĔ naukowych oraz wymiana
doĞwiadczeĔ. PogáĊbieniu umiejĊtnoĞci sprzyja teĪ udziaá w przygotowanych specjalnie
zadaniach praktycznych. NiezaleĪnie od formy szkolenia, poĪądane jest uprzednie zapoznanie siĊ z podstawami psychologii.
Od 1999 r. seminaria szkoleniowe pod nazwą Psychologia Ğledcza (w ramach
bloku Psychologia sądowa) organizuje takĪe Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof.
dra Jana Sehna w Krakowie77.
DziĊki licznym publikacjom i kursom doksztaácającym przydatnoĞü psychologii Ğledczej przenika powoli do ĞwiadomoĞci pracowników polskich sáuĪb.
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Wyzwania

Odnosząc siĊ do aktualnych nurtów psychologii Ğledczej, moĪna dostrzec jej rozwój
w kierunku78:
• systematyzowania wiedzy psychologicznej w poáączeniu z wiedzą wiktymologiczną,
kryminologiczną i kryminalistyczną w kontekĞcie takich zjawisk, jak terroryzm
i zabójstwa masowe,
• pro¿lowania sprawców – pro¿luje siĊ juĪ grupy przestĊpcze (w tym ugrupowania terrorystyczne) i grupy reprezentujące kulty religijne; pro¿lowanie wykorzystuje siĊ w przypadku sytuacji zakáadniczych, zaginiĊü osób, a nawet przestĊpczoĞci internetowej,
• rozpoznawania i opisywania nowych zjawisk przestĊpczych, takich jak stalking,
mobbing czy nowe formy przestĊpczoĞci seksualnej (z wykorzystaniem tzw. piguáki
gwaátu),
• psychologii zeznaĔ i budowania strategii kontaktu z podejrzanym i Ğwiadkiem – tu
wykorzystuje siĊ technikĊ przesáuchania poznawczego, wyniki badaĔ nad podatnoĞcią
Ğwiadków na dezinformacjĊ i sugestiĊ, techniki NLP (neurolingwistyczne programowanie i perswazja – przyp. red.), analizuje siĊ treĞci wypowiedzi, bada zachowania Ğwiadków w trakcie tworzenia portretów pamiĊciowych i przy czynnoĞciach okazania,
• negocjacji kryzysowych – rozwijają siĊ techniki analizy stanu psychicznego sprawcy
i o¿ar, wspóápracy z negocjatorami w sprawach uprowadzeĔ, wymuszeĔ i gróĨb karalnych oraz nad uwzglĊdnieniem roli rodziny uprowadzonego,
• analizy uwarunkowaĔ samobójstw i wypadków – prowadzi siĊ „psychologiczną autopsjĊ”, áącząc wiedzĊ psychologiczną z suicydologią, seksuologią i wiedzą o procesach
motywacyjnych sprawców zabójstw,
• dziaáaĔ proaktywnych – organizacja puáapek kryminalistycznych, spotkaĔ ze spoáecznoĞcią w związku z powaĪnymi przestĊpstwami, badania ankietowe, komunikaty perswazyjne,
• dziaáaĔ retrospektywnych – udziaá psychologa w tworzeniu baz danych dotyczących
niewyjaĞnionych spraw lub odnoszącej siĊ do szczególnej kategorii przestĊpstw (program ViCAP FBI) bądĨ w tworzeniu programów analitycznych na uĪytek sáuĪb mundurowych, w analizie spraw umorzonych z powodu niewykrycia sprawcy lub braku
cech przestĊpstwa,
• organizacji pracy psychologa – wáączenie psychologów do prac zespoáów analizy kryminalnej, grup oglĊdzinowych, zespoáu negocjacyjnego.
Psychologia wkracza wiĊc na kaĪde pole, na którym walczy siĊ o ludzkie bezpieczeĔstwo. MoĪna spotkaü siĊ z pomysáami dotyczącymi wykorzystania psychologii w prewencji zagroĪeĔ masowymi zabójstwami79, w opracowywaniu modeli ewakuacji czy uzupeánianiu technicznych Ğrodków ochrony na lotniskach (skanery ciaáa), stosując metodĊ pro¿lowania pasaĪerów opracowaną przez sáuĪby izraelskie.
W tym kontekĞcie szczególną uwagĊ naleĪy zwróciü na obowiązki, jakie na ABW
naáoĪyáa uchwalona 17.07.2009 r.80 nowelizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym81.
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Z procesu zarządzania kryzysowego wyodrĊbniona zostaáa caáa sfera zagroĪeĔ terrorystycznych, a Szef ABW staá siĊ podmiotem odpowiedzialnym za caáą tĊ sferĊ. Ta konstrukcja potwierdza przyjĊcie ustawowej koncepcji ABW jako tzw. sáuĪby wiodącej
w zakresie zwalczania terroryzmu82. To z kolei w naturalny sposób powinno prowadziü
do stopniowego wdraĪania systemu wewnĊtrznych szkoleĔ, uwzglĊdniających psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowej.
Mając na uwadze najnowsze kierunki rozwoju psychologii Ğledczej, moĪna zaproponowaü nastĊpujące obszary jej wykorzystania w toku realizacji zadaĔ procesowych
ABW (wáączając wiąĪące siĊ z nimi zadania operacyjno-rozpoznawcze i analityczne):
• Wprowadzenie podstaw wiedzy z zakresu psychologii, roli i moĪliwoĞci wykorzystania psychologów w Ğledztwie oraz doskonalenia umiejĊtnoĞci komunikacyjnych
w formie warsztatów do programu szkolenia podstawowego.
• Systematyczna selekcja zasobów ludzkich pod kątem specy¿cznych umiejĊtnoĞci
komunikacyjnych, wspóápracy i rozwiązywania problemów w sytuacji kryzysowej, umiejĊtnoĞci analitycznych i innych unikalnych predyspozycji i wyksztaácenia
w celu stopniowego poszerzania wáasnej kadry eksperckiej w zakresie:
- strategii Ğledczych, w tym budowania zespoáów zadaniowych oraz technik prowadzenia przesáuchaĔ,
- komunikacji kryzysowej – negocjacji kryzysowych i mediacji, komunikacji z osobami zaburzonymi, komunikacji z mediami,
- analizy kryminalnej, pro¿lowania kryminalnego (w tym geogra¿cznego), analizy
psycholingwistycznej.
• Tworzenie i udoskonalanie systemów baz danych umoĪliwiających odnajdywanie
powiązaĔ pomiĊdzy Ğledztwami.
• System opieki psychologicznej nad funkcjonariuszami wykonującymi czynnoĞci
w warunkach oddziaáywania silnego stresu, pro¿laktyka wypalenia zawodowego.
PoniewaĪ ustawodawca naáoĪyá na ABW zadania w zakresie rozpoznawania i zwalczania szczególnego rodzaju przestĊpczoĞci, to wymagane jest dopasowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej do tych zadaĔ. NaleĪy wiĊc oczekiwaü, Īe w najbliĪszych latach, bazując na doĞwiadczeniu polskiej Policji i na podstawie nowoczesnych wzorców miĊdzynarodowych, ABW uda siĊ wypracowaü wáasne modele szkolenia i wykorzystania psychologii
Ğledczej w bieĪącej pracy procesowej i operacyjnej.

VI. Podsumowanie
Nie ulega wątpliwoĞci, Īe wykorzystywanie zdobyczy psychologii w szeroko
rozumianym wymiarze sprawiedliwoĞci jest koniecznoĞcią. PodkreĞla to wiele publikacji naukowych. Potwierdzono jednak, Īe zapewnienia tego typu mają bardziej charakter deklaratoryjny niĪ praktyczny. Prowadzący postĊpowania karne nie negują, Īe jest
to wiedza przydatna, ale równoczeĞnie nie odczuwają potrzeby jej pogáĊbiania, a nawet
niekiedy uznają, Īe ich potoczne, obiegowe wiadomoĞci na ten temat, wsparte intuicją
i doĞwiadczeniem, są wystarczające83. Takie przeĞwiadczenie jest záudne. To tak, jakby
zaáoĪyü, Īe przestĊpcy to odrĊbny gatunek, dla którego taka dziedzina, jak psychologia, jest mentalnie nieosiągalna. Tymczasem oni teĪ stawiają sobie cele, opracowują
strategie i taktyki, manipulują, budują relacje, rozpoznają emocje i na nich grają, nego82
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cjują, a nawet pro¿lują! Chcą to robiü coraz lepiej. Uczą siĊ i doskonalą. Rozpoznają
(i zaburzają) w czasie przesáuchania techniki przesáuchaĔ FBI, znają tajniki pracy pro¿lerów, aktorsko opanowują objawy wskazujące na okreĞlone zaburzenie psychiczne.
Na czym wiĊc, poza intensywnym ksztaáceniem, mają budowaü swoją przewagĊ odpowiednie sáuĪby?
OtóĪ przewaga Ğledczych oparta jest na pracy zespoáowej. MoĪna zaryzykowaü
stwierdzenie, Īe w pojedynkĊ nie da siĊ skutecznie zastosowaü Īadnego narzĊdzia psychologii Ğledczej. Wbrew wizerunkowi wykreowanemu w mediach, nie jest to dziedzina uprawiana przez pojedyncze „gwiazdy”. Sukcesy osiągane na tym polu zwykle pozostają anonimowe. Poprzedzają je dáugie przygotowania i ciĊĪka praca wielu osób. Modelem idealnym
jest praca w dopasowanej grupie ekspertów róĪnych specjalizacji.
Przewaga Ğledczych budowana jest na pokorze wobec wáasnej niewiedzy, otwartym
umyĞle i ĞwiadomoĞci, Īe uczymy siĊ przez caáe Īycie, a takĪe na odkrywaniu i wykorzystywaniu nowych potencjaáów.

Streszczenie
Niniejszy artykuá przybliĪa zagadnienie roli psychologii w przeprowadzaniu
procedury karnej. W artykule opisano historyczne táo powiązaĔ miĊdzy psychologią
i prawem oraz przedstawiono zróĪnicowane rozumienie pojĊcia psychologia Ğledcza
zawarte w brytyjskiej, amerykaĔskiej, holenderskiej oraz polskiej literaturze przedmiotu. Najistotniejsze róĪnice pomiĊdzy szkoáami tej dziedziny psychologii wyjaĞniono na przykáadzie opisu jednego z jej podstawowych obszarów, tj. pro¿lowania
kryminalnego. Wykorzystując wáasne doĞwiadczenie i obserwacje, autorka artykuáu
prezentuje páaszczyzny ewentualnego zastosowania psychologii Ğledczej w codziennej
pracy procesowej. DuĪa czĊĞü publikacji poĞwiĊcona jest moĪliwoĞciom samodzielnego
doksztaácania siĊ w zakresie przedmiotowego zagadnienia oraz sugestiom dotyczącym
fachowego szkolenia o¿cerów Ğledczych. W zakoĔczeniu artykuáu zawarto stwierdzenie, Īe psychologia Ğledcza moĪe wesprzeü wiĊkszoĞü dziedzin wiedzy związanych
z zagadnieniem bezpieczeĔstwa wewnĊtrznego.

Abstract
The introduction of the article brings the general role of psychology in conducting penal procedures closer – the author describes the historical background of
connections between psychology and law. The author also presents various (British,
American, Dutch and Polish) comprehension of the concept “investigative psychology”.
The explanation of the most signi¿cant differences among investigative psychology
schools is based on describing one of the investigative psychology domain – criminal
pro¿ling. Following her own experiences and observations, the author brings to the front
the levels of possible practical exploiting investigative psychology at everyday investigative
of¿cers’ work. The vast part of the paper is sacri¿ced to the possibilities of selflearning and suggestions concerning professional training on this multi-¿elded discipline. As a ¿nal point, the author emphasizes that investigative psychology can give its
support to most of the current challenges of internal security.

