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EKSPERTYZY z ZAKRESU BADAN
POLIGRAFICZNYCH/W ARIOGRAFICZNYCH

SPRA WOZDANIE z BAD AN

W dniu 07 marca 2008 roku w siedzibie Instytutu Bezpieczenstwa Biznesu
Sp. z 0.0. mieszcz'tcego si~przy ulicy Przasnyskiej 6A w Warszawie, przeprowadzono na
zlecenie Bogdana GOCZYNSKIEGO,badanie poligraficzne.

Celem badania bylo ustalenie czy w systemie nerwowym badanej osoby wyst~puj't
slady pami~ciowe i emocjonalne mog'tce swiadczyc 0 jej ewentualnych dzialaniach
podj~tych w stosunku do zony w trakcie trwania malzenstwa (a jezeli tak, to w jakim
zakresie), ze szczeg6lnym uwzgl~dnieniemwydarzen z dn. 25 lipca 2005r. i 3 lipca 2006 r,
oraz ewentualnych zachowaniach wzgl~dem tesciowej - Zofii Bachonko (a jezeli tak, to
w jakim zakresie), ze szczeg6lnym uwzgl~dnieniem dnia 3 lipca 2006 roku.

Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu poligrafu komputerowego firmy
Lafayette, kt6ry rejestruje u osoby badanej:

. zmiany cyklu oddechowego;

. zmiany t~tna i cisnienia krwi;

reakcj~ sk6mo - galwaniczn't..

Zobowi'tzano w rozmowie telefonicznej Bogdana Goczynskiego, ze ma przyjsc
na badanie wypocz~ty oraz po posilku. W przeddzien badania nie powinien spozywac
alkoholu oraz zazywac lek6w chyba, ze bierze je w zwi'tzku z leczeniem. W takim
przypadku powinien przyniesc ze sob't ulotk~ informacyjn%jaka jest zwykle dol'tczona do
leku.

1
Pracownia Badafl Poligraficznych



INSTYTUT BEZPIECZENS7WA BIZNESU Sp. Z 0.0.

01-756 Warszawa, uf. Przasnyska 6a

Badania przeprowadzono technik't Reida. Badanego poddano testom: probnym,
stymuluj'tcymoraz testom pytan kontrolnych w dwoch wariantach.

W tescie pytan kontrolnych wykorzystano nast~puj'tce pytania krytyczne:

1.

2.
Czy pan pobil kogos z domownikow,w dniu 25 lipca 2005 r. ?

Czy w trakcie trwania malzenstwa, uzywal pan w stosunku do zony slow wulgamych
lub obelzywych ?

Czy pobil pan Zofi~Bachonkow Tamowskich Gorach w dniu 3 lipca 2006 roku ?

Czy grozil pan smierci't zonie lub tesciowej Zofii Bachonko w dniu 3 lipca 2006 r. ?

3.

4.

PRZEBIEG BADANIA

Badanie Bogdana GOCZYNSKIEGO

Badany podaje, ze ma lat 53, wyksztalcenie wyzsze - inz. telekomunikacji.
Tozsamosc badanego potwierdzono na podstawie Paszportu serii, nr AJ 3277709, PESEL
55100906798, wydanego na osob~ GOCZYNSKl BOGDAN, ur. 09 Paidziernik 1995 r.
Raciqz, wydany 8 paidziernika 2003 roku przez Wojewod€Mazowieckiego.

W dniu badania czuje si~dobrze. Zadnych dolegliwoscinie zglasza.

Jak oswiadczyl przed badaniem, nie pobil nikogo z domownikow w dniu 25 lipca
2005 r., w trakcie trwania malZenstwanie uzywal w stosunku do zony slow wulgamych
lub obelzywych, nie pobil Zofii Bachonko w Tamowskich Gorach w dniu 3 lipca 2006 r.
i nie grozil smierci't zonie oraz tesciowej (Zofii Bachonko) w dniu 3 lipca 2006 r.

Po zapoznaniu Bogdana Goczynskiego z pytaniami jakie padn't w trakcie testow,
badany nie zglosil do ich tresci zadnych uwag. Bogdan Goczynski wyrazil na badanie
poligraficzne pisemn't zgod~. W trakcie testow stosowal si~ do polecen prowadz'tcego
badanie. Nie zglaszal zadnychuwag, do przebiegu badania.

W czasie badan Bogdana Goczynskiegoo,nie stwierdzonowyst~powaniasymptoma-
tycznych zmian emocjonalnychpo zadawaniupytan krytycznych.

WNIOSEK

Przeprowadzone badanie poligraficzne Bogdana GOCZYNSKIEGO daje podstawy
do przyj~cia, iz - przebieg zdarzen przedstawiony przez niego, mogl miec
miejsce.
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