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Marcin Gołaszewski

Więcej naukowych standardów i nowoczesnych technologii w badaniach
poligraficznych – echa 50. sympozjum American Polygraph Association.
Chicago, 30 sierpnia–4 września 2015 r.
Uroczyste otwarcie
Ceremonia otwarcia dorocznego 50. sympozjum American Polygraph Association (APA) była bardzo efektowna. Liczne grono (650 osób) ekspertów z zakresu badań poligraficznych z całego świata, w tym przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, zebrało się w Chicago w ważnych celach. To, co jest im wszystkim
wspólne, to nieustanne dążenie do prawdy, profesjonalizm, patriotyzm, chęć dalszego
doskonalenia zawodowego oraz wymiany cennych doświadczeń z praktyki i eksperymentów naukowych. Wybór miejsca, w którym zorganizowano jubileuszowe spotkanie, również nie był przypadkowy. To właśnie w Chicago w 1948 r. powstał Instytut
Poligrafu Leonarda Keelera – od imienia twórcy prototypu urządzenia zbliżonego do
współczesnych „wykrywaczy kłamstw”. Z miastem tym był również związany John
E. Reid – twórca techniki pytań kontrolnych oraz znanej metody wywiadu związanej
z analizą behawioralną.

Zdj. 1. Leonarde Keeler (1903–1949) testuje swoje urządzenie na świadku oskarżenia w procesie Brunona Hauptmanna w 1937 r.
Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Leonarde_Keeler [dostęp: 15 X 2015].
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Warsztaty i wykłady
Po ceremonii otwarcia sympozjum rozpoczęła się merytoryczna część spotkania.
D. Dutton omówił pięć głośnych spraw, w których rozwiązaniu brali udział biegli z zakresu badań poligraficznych. Wśród nich był przypadek Rogera Colemana, skazanego
i ostatecznie straconego w 1992 r. w Virginii za zgwałcenie i zamordowanie przyrodniej
siostry, dokonane dziesięć lat wcześniej. Była to bardzo głośna sprawa, pojawiło się
wiele wątpliwości co do winy oskarżonego, a do gubernatora przysłano tysiące listów
w obronie Colemana. Ich nadawcami były bardzo wpływowe osoby, m.in. Jan Paweł II,
Matka Teresa z Kalkuty i gwiazdy telewizyjne. W dniu egzekucji skazany został poddany badaniu poligraficznemu, które zakończyło się wskazaniem na nieszczerość.Wyrok
wykonano. Analiza DNA przeprowadzona w 2006 r. potwierdziła bezsprzecznie, że na
ciele ofiary znajdował się materiał biologiczny Colemana. Istniała tylko jedna szansa na
19 milionów, że był to niefortunny zbieg okoliczności.

Zdj. 2. Okładka magazynu „Time” z 18 maja 1992 r. sugerująca, że za dwa dni może
zostać stracony niewinny człowiek.
Źródło: http://www.klaaskids.org/blog/?tag=ricky-mcginn [dostęp: 15 X 2015].

W dalszej części spotkania m.in. omówiono najnowsze wyniki badań naukowych
związanych z walidacją metod stosowanych podczas testów poligraficznych. Poruszono też kwestię doskonalenia umiejętności w zakresie prowadzenia wywiadów, formułowania pytań i analizy danych testowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
a także techniki samoobrony i prezentacje producentów sprzętu. Kolejni prelegenci
(m.in. G. Witte, J. Palmatier, M. Handler, R. Nelson, D. Raskin, Ch. Honts) wyraźnie
zalecali, aby w praktyce badań poligraficznych stosować się przede wszystkim do ustaleń nauki, nie zaś do niezweryfikowanych założeń bądź indywidualnych przeświadczeń
eksperta co do słuszności wykorzystywanych metod. Raport Narodowej Akademii Nauk
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w Stanach Zjednoczonych z 2003 r.1, który wskazywał na słabe podstawy teoretyczne
badań poligraficznych (w tym dotyczące koncepcji zróżnicowanego pobudzenia fizjologicznego w reakcjach na pytania relewantne i porównawcze) oraz brak poważnych
działań na rzecz walidacji technik badawczych były niemiłym zaskoczeniem dla poligraferów. W konsekwencji nastąpiła mobilizacja tego środowiska, powiązanego organizacyjnie w ramach American Polygraph Association. Przełomowe znaczenie miał raport
z 2011 r. dotyczący uogólnienia informacji z dostępnych źródeł na temat rozmaitych
technik badań poligraficznych2, a także zarządzenia wewnętrzne stowarzyszenia3 i apele
o wykorzystywanie w czasie przeprowadzania ekspertyz wyłącznie takich technik, które
mają naukowe potwierdzenie. Na szkoleniach i sympozjach APA wielokrotnie powtarzano słowa o walidacji i standaryzacji. Tym razem zwrócono uwagę m.in. na to, że:
• trafność opinii wydanej na podstawie badania poligraficznego nie ma związku
z płcią, rasą czy kulturą badanego,
• w wywiadzie przedtestowym kluczowe jest nawiązanie porozumienia z badanym,
umożliwienie mu wolnej narracji przez zadawanie półotwartych pytań, nieprzerywanie i niekwestionowanie przedstawianej historii,
• przeprowadzenie testu demonstracyjnego poprawia trafność opiniowania, zwłaszcza
jeśli badanemu przekazuje się informację zwrotną, że test przebiegł prawidłowo,
• jedynym pytaniem technicznym, które podnosi dokładność badań jest pytanie
porównawcze (kontrolne),
• pytania o problem zewnętrzny mogą sprawiać, że osoby niewinne, które rzeczywiście mają taki problem, będą wyglądały w oczach badającego jak winne,
• pytania porównawcze z poleconym kłamstwem (DLC) zostały poddane walidacji
i sprawdzają się tak samo dobrze, jak pytania z prawdopodobnym kłamstwem (PLC),
• zmiany w sekwencji pytań w czasie testu pozwalają na zredukowanie stopnia habituacji (stopniowego zanikania reakcji na powtarzający się bodziec), znudzenia oraz
wpływu ewentualnego „spotowego” (miejscowego) sposobu reagowania przez
niektórych badanych,
• zazwyczaj osoby badane odpowiadające nieszczerze reagują w sposób bardziej
znaczący na pytania relewantne (krytyczne) niż osoby prawdomówne na pytania
porównawcze (kontrolne),
• jeśli reakcje na jedno pytanie nie powrócą do normy przed kolejnym, wówczas
reakcje na to drugie pytanie będą stłumione,
• zauważono tendencję do niższych ocen numerycznych w sytuacji, gdy pytanie
relewantne poprzedzone jest bezpośrednio przez pytanie neutralne zamiast innego
pytania wywołującego wspomnienia (np. z tzw. prawdopodobnym kłamstwem),
• pytania porównawcze z prawdopodobnym kłamstwem, które są włączające
(obejmują zagadnienie relewantne pod względem czasu, miejsca lub kategorii)
są tak samo, albo nawet bardziej, skuteczne niż pytania wyłączające,
• „hipoteza przyjaznego poligrafera” nie ma zastosowania do testów z pytaniami
porównawczymi (hipoteza, którą sformułował Orne w 1973r., mówiła o tym,
1
   National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, The Polygraph and Lie Detection,
Washington, D.C. 2003 [online], http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=10420 [dostęp: 13 IX 2015].
2
  M. Gougler, R. Nelson, M. Handler, D. Krapohl, P. Shaw, L. Bierman, Meta-Analytic Survey of Criterion Accuracy of Validated Polygraph Techniques [online], https://apoa.memberclicks.net/assets/docs/polygraph_404.pdf [dostęp: 13 IX 2015].
3
   American Polygraph Association, By-Laws [online], https://apoa.memberclicks.net/assets/docs/bylaws%20thru%20march%202015.pdf> [dostęp: 13 IX 2015].
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że podczas badań przeprowadzanych prywatnie na zlecenie obrońcy, rośnie ryzyko wystąpienia fałszywych rezultatów negatywnych, ponieważ badany ma
wówczas świadomość, że niekorzystny dla niego rezultat nie zostanie dalej
przekazany i nie odczuwa żadnych obaw w związku z pytaniami krytycznymi),
• rozmowa między kolejnymi seriami testu zmniejsza poziom błędów przy opiniowaniu,
• standardowe, zrównoważone pod względem czułości i swoistości, progi decyzyjne dla Empirycznego Systemu Oceniania (ESS) ustalono na podstawie kryterium
tolerancji błędu: <10 proc. w przypadku wyników wskazujących na szczerość badanego oraz <5 proc. w przypadku wskazań na nieszczerość. Średnia dokładność
testów porównania stref (ZCT) z trzema pytaniami relewantnymi (krytycznymi),
ocenianych systemem ESS, z wyłączeniem wyników nierozstrzygniętych wynosi
90,1 proc. Wyniki nierozstrzygnięte stanowią zaledwie 3,3 proc. Wskaźnik tolerancji błędu może być dostosowany do polityki danej instytucji i wagi zadawanych
pytań. Trzeba jednak pamiętać, że każde zaostrzenie kryteriów spowoduje wzrost
liczby wyników nierozstrzygniętych oraz fałszywych wskazań. Jeśli tolerancja
błędu dla wyników wskazujących na szczerość badanego zostałaby obniżona
w przypadku ww. testu do 5 proc., to czułość testu zwiększyłaby się o niewiele
ponad 2 proc., ale liczba wyników fałszywych pozytywnych (zaliczających osoby
niewinne do zbioru kłamców) wzrosłaby o 4,2 proc. Dlatego ewentualne odstępstwa od progów zrównoważonych wymagałyby istotnego uzasadnienia,
• zmodyfikowane testy pytań ogólnych (MGQT) z czterema pytaniami relewantnymi mogą być przeprowadzane również jako testy jednoproblemowe. Przy ocenie
numerycznej bierze się wówczas pod uwagę wyłącznie sumę całkowitą. Progi decyzyjne w systemie ESS wynoszą: +5/-4 (z tolerancją błędu <5 proc.). Średnia
dokładność takiego testu została oszacowana na poziomie aż 94 proc.,
• podejmowanie decyzji o wyniku testu na podstawie ocen całkowitych, niezależnie od ocen cząstkowych, daje znacznie lepsze rezultaty. Badania pokazują, że
w ponad 63,3 proc. przypadków badań osób prawdomównych przynajmniej jedna
ocena cząstkowa przy systemie ESS miała wartość ujemną. Podobne wyniki występowały również przy badaniach z wykorzystaniem innych uznanych systemów
oceniania (Utah i Rządu Federalnego USA).
Ponadto część sympozjum poświęcono tematom typowo związanym z warsztatem
prowadzenia badań poligraficznych. Omawiano zatem m.in. sposoby wykrywania środków zakłócających stosowanych przez niektórych badanych i przeciwdziałanie im, procedury przeprowadzania badań z wykorzystaniem różnych technik badawczych, w tym
testu MGQT Sił Powietrznych USA oraz testów porównania stref w wersjach Uniwersytetu w Utah i Rządu Federalnego. Podczas prelekcji stanowczo odradzano stosowanie
technik: R/I (pytań związanych i niezwiązanych) oraz Arthera – testów o relatywnie
niskiej średniej dokładności i swoistości, a więc generujących częste wyniki fałszywe
pozytywne – prowadzące do zarzutów stawianych wobec osoby niewinnej. Już w 1923 r.
J. Larson zauważył, że pytania relewantne są bardziej zagrażające dla badanego od pytań
neutralnych i uznał wyniki fałszywe pozytywne za duży problem. Dlatego sam wolał
wówczas badać podejrzanych o dezercję testami szczytowego napięcia.
Skrytykowano także stosowaną przez FBI praktykę przechodzenia do fazy przesłuchania w przypadku nierozstrzygniętego wyniku badania poligraficznego. Tymczasem należy pamiętać, że nierozstrzygnięty wynik badania nie oznacza nic innego, jak
to, że nie uzyskano wystarczających danych do wnioskowania na temat wiarygodno-
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ści badanego. Metody przesłuchań, autorytet instytucji i zapewnianie podejrzanego
o 100-procentowej dokładności poligrafu mogą prowadzić do fałszywych przyznań się
do winy. Tym bardziej, że z dotychczasowych statystyk wynika, że odsetek wyników
nierozstrzygniętych jest niemal dwukrotnie wyższy w przypadku osób prawdomównych
niż nieszczerych (25,5 proc. wobec 12,8 proc. według danych z 2011 r.). Jak podkreślał
Ch. Honts z Boise State University – nie jest w publicznym interesie przyjęcie rozwiązania drastycznie zwiększającego liczbę przesłuchań niewinnych osób (o 190 proc.), przy
jednoczesnym minimalnym zwiększeniu liczby przesłuchań rzeczywistych sprawców
przestępstw (o 15 proc.).
Nowoczesne technologie w praktyce badań psychofizjologicznych
Podczas sympozjum można było zauważyć trend polegający na komputeryzacji
wielu czynności wykonywanych przez eksperta w czasie badania poligraficznego (przekazywanie części instrukcji badanemu, analiza zarejestrowanych danych) oraz poszerzaniu spektrum narzędzi wykorzystywanych do detekcji nieszczerości, traktowanych
komplementarnie wobec poligrafu. Chodzi o doskonalenie technik prowadzenia rozmów
oraz wprowadzanie nowych technologii4.
Szczególnie warto zwrócić uwagę na potencjalne wykorzystanie amerykańskiej
technologii EyeDetect. Jest to urządzenie, które w sposób bezkontaktowy rejestruje reakcje okulomotoryczne (w tym: średnicę źrenic i ruch gałek ocznych). Jest przeznaczone do wstępnych, relatywnie szybkich badań przesiewowych, poprzedzających dalsze,
bardziej szczegółowe i dokładne badania poligraficzne. EyeDetect stanowi alternatywę
w przypadku braku zgody na badanie poligraficzne czy trudnościach z uzyskaniem
jednoznacznego rozstrzygnięcia. Urządzenie to nie znajduje zastosowania do testów
diagnostycznych (jednoproblemowych) oraz w przypadku badania analfabetów i osób
niedowidzących. Technikę badań z wykorzystaniem EyeDetect opracowali naukowcy
z Uniwersytetu w Utah i doskonalili ją przez ponad dekadę. W eksperymentach wykorzystywano mieszkańców USA i Meksyku. Średnia dokładność okulomotorycznych testów nieszczerości (ODT) została w ten sposób oszacowana na 85,4 proc.,
a więc znacznie powyżej statystycznej szansy i niewiele mniej niż w przypadku tradycyjnych badań poligraficznych. Typowy test składa się z 48 pytań różnego rodzaju i trwa ok. 40 minut. Następnie wyniki pomiarów reakcji są przesyłane do centralnej certyfikowanej bazy danych producenta za pomocą połączenia szyfrowanego, tak
jak w przypadku transakcji bankowych. Na życzenie instytucji, w której przeprowadza się badanie, system może przesłać do bazy jedynie numer identyfikacyjny, bez
nazwiska i zdjęcia badanego. Po kilku minutach można już odczytać wyniki. Kombinacja detektora reakcji okulomotorycznych z poligrafem sprawiłaby, że szansa na to,
aby kłamca przeszedł podwójne sprawdzenie, maleje do niewiele ponad 1 proc. Skąd
tak wysoka skuteczność? Iloczyn średniej liczby wyników fałszywych negatywnych
w badaniach poligraficznych (0,083) i z wykorzystaniem technologii EyeDetect (0,124)
wynosi bowiem 0,011.

4
  Te obserwacje pozostają zbieżne z wnioskami po interdyscyplinarnej konferencji na temat nieszczerych
zachowań zorganizowanej w dniach 24–26 VIII 2015 r. na Uniwersytecie w Cambridge.
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Zdj. 3. Stacja urządzenia EyeDetect. Komputer z modułem śledzenia reakcji okulomotorycznych oraz statywem na podbródek.
Źródło: http://converus.com/eyedetect-lie-detection/ [dostęp: 15 X 2015].

Komercyjną sprzedaż EyeDetect rozpoczęto w maju 2014 r. Pośród dotychczasowych nabywców znajdują się m.in. agencje rządowe w Meksyku i Kolumbii. Ewentualne wykorzystanie okulometrii przez polskie instytucje jako uzupełnienie dotychczasowych procedur oceny wiarygodności nie wymagałoby zmian przepisów rangi
ustawowej, ponieważ jest to rodzaj badania psychofizjologicznego, a takie właśnie
badania przewidują ustawy dotyczące różnych służb5.
Inną nowinką techniczną jest narzędzie VMAT (Vasomotor Assessment Tool) zaprojektowane do komputerowej analizy danych rejestrowanych podczas badania poligraficznego przez fotopletysmograf (PPG). Reakcje naczynioruchowe zyskały w ostatnim
czasie rangę drugiego po EDA (reakcjach elektrodermalnych) parametru pod względem
wagi przy ocenianiu poligramów. W badaniach Ch. Hontsa i innych6 udało się je ocenić
(tzn. przyznano ocenę numeryczną inną niż 0) w 74,5 proc. z 600 zapisów na poligramach (cardio – 65 proc., EDA – 61,7 proc., respiracja – 8,5 proc.). Korelacja ocen numerycznych z winą badanego wyniosła w przypadku PPG 0,65 (dla porównania: dla EDA
– 0,70, dla cardio – 0,56, a dla pneumo – 0,49). Liczby te pokazują, że komponent PPG
był do tej pory niedoceniany przez większość ekspertów z zakresu badań poligraficznych. Zmiany w zapisie są jednak dość trudne do oceny wizualnej, dlatego producenci
sprzętu wyszli temu naprzeciw i zaprojektowali specjalne narzędzie. Porównanie reakcji
i przyznanie właściwej oceny numerycznej staje się niezwykle proste.
Niektórzy z poligraferów o uznanym dorobku (m.in. G. Baranowski) podążają
z duchem czasu i część instrukcji przekazują badanym za pomocą komputerowych synte5
  W 2015 r. w dalszym ciągu nie istniały przepisy umożliwiające przeprowadzanie jakichkolwiek badań
psychofizjologicznych wobec kandydatów do służby i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Z uwagi na
bezpośrednią styczność z najwyższymi urzędnikami państwowymi i pośredni dostęp do wielu tajemnic państwowych rezygnacja ustawodawcy z badań poligraficznych w BOR wydaje się dość nieodpowiedzialnym
rozwiązaniem.
6
  C.R. Honts, M. Handler, P. Shaw, M. Gougler, The vasomotor response in the comparison question test,
„Polygraph” 2015, nr 44, s. 62–78.
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zatorów mowy. Argumentują to w ten sposób, że ekspert nie zawsze jednakowo omawia
procedurę z różnymi badanymi (choćby dlatego, że w grę wchodzi zmęczenie), a komputer daje gwarancję, że odbędzie się to zgodnie z wcześniej zaplanowanym schematem.
Zaleca się ponadto przeprowadzanie analizy poligramów zarówno manualnie, jak
i przy pomocy algorytmów komputerowych, a w razie rozbieżności należy ponownie
wykonać analizę manualną. Analiza komputerowa jest szybka, obiektywna i niezawodna
– tzn. zawsze odbywa się w ten sam sposób, choć oczywiście nie uwzględnia wszystkich
okoliczności zaistniałych w środowisku badania. Najbardziej dokładne systemy analizy
komputerowej to OSS-2 i OSS-37 – o dokładności przekraczającej 90 proc.
Polski akcent podczas ceremonii wręczenia nagród APA
Podczas uroczystego bankietu 3 września 2015 r. miejsce ustępującego Przewodniczącego APA Raymonda Nelsona zajął kpt. Walt Goodson z Wydziału Śledztw
Kryminalnych Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego w Teksasie. Przedstawiono
także skład zarządu organizacji i wręczono tradycyjne wyróżnienia w kilku prestiżowych kategoriach. Autor niniejszego artykułu został uhonorowany nagrodą David
L. Motsinger Horizon Award przyznawaną stowarzyszeniom lub osobom, które od
początku swojej kariery prezentują lojalność, profesjonalizm i poświęcenie w działaniach na rzecz społeczności zawodowej ekspertów z zakresu badań poligraficznych.
W uzasadnieniu tego wyróżnienia podkreślono m.in.: (…) ponadstandardowe zaangażowanie na rzecz promocji zasad, standardów APA i naukowych podstaw badań poligraficznych. Zwrócono też uwagę na dotychczasowe wykształcenie, przygotowywaną
rozprawę doktorską, posiadane certyfikaty zawodowe, zdobyte doświadczenia na sali
sądowej w charakterze biegłego, publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych, monografię pt. Współczesne standardy badań poligraficznych8, a także udział
w grancie Narodowego Centrum Nauki dotyczącym instrumentalnych i nieinstrumentalnych metod detekcji nieszczerości.

7
8

  Szerzej na temat systemu komputerowej analizy danych testowych OSS-3 zob. http://www.oss3.info/.
Współczesne standardy badań poligraficznych, M. Gołaszewski (red.), Warszawa 2013.
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Zdj. 4. Ryngraf z wyróżnieniem APA „David L. Motsinger Horizon Award” dla
Marcina Gołaszewskiego.
Źródło: Zbiór własny autora.
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