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NEGOCJACJE KRYZYSOWE JAKO METODA  
ZAPOBIEGANIA SAMOBÓJSTWOM 

Streszczenie: Samobójstwo jest złożonym problemem, który występuje w każdej 
grupie wiekowej. Ostateczną metodą minimalizacji skutków tego zagrożenia są ne-
gocjacje policyjne. W artykule przedstawiono specyfikę systemu negocjacji kryzyso-
wych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem czynów suicydalnych. Autor przybli-
żył uwarunkowania samobójstw i wskazał ich główne rodzaje. Celem opracowania 
było wyjaśnienie negocjacji policyjnych oraz identyfikacja ich udziału w rozwiązy-
waniu sytuacji kryzysowych spowodowanych próbą samobójczą. Całość została 
zwieńczona subiektywną opinią autora w kwestii udziału negocjacji policyjnych  
w przeciwdziałaniu samobójstwom. 
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WSTĘP 

Przejawy skrajnej autodestrukcji występują w każdej grupie społecznej. 
Polska nie odbiega niestety od tego pejoratywnego zjawiska. Zgodnie ze statysty-
kami Komendy Głównej Policji szacuje się, że każdego dnia około 14 Polaków od-
biera sobie życie2. Liczba dokonanych samobójstw przewyższa nawet śmiertelne 
ofiary wypadków drogowych, w wyniku których śmierć poniosły 2862 osoby3.  
W przypadku samobójstw w 2019 r., odnotowano 5255 zgonów. Ponadto, w ciągu 
ostatnich lat obserwuje się stały wzrost liczby zgonów w wyniku popełnienia sa-
mobójstwa. Biorąc pod uwagę skalę tego problemu należy przyjrzeć się problema-
tyce czynów suicydalnych, a także wskazać negocjacje policyjne jako jedną z osta-
tecznych metod przeciwdziałania temu zjawisku. Głównym celem rozważań jest 
eksplanacja negocjacji policyjnych oraz identyfikacja ich udziału w rozwiązywaniu 
sytuacji kryzysowych spowodowanych próbą samobójczą. 

1. PROBLEMATYKA ZAGADNIENIA SAMOBÓJCÓW 

Współcześnie wielu badaczy naukowych z zakresu socjologii czy psycholo-
gii podejmuje próby zdefiniowana pojęcia samobójstwa. Kluczowej eksplanacji 
tego zjawiska dokonał francuski socjolog Émile Durkheim, który utożsamił samo-
bójstwo jako każdy przypadek śmierci, który bezpośrednio lub pośrednio wynika  

                                                 
1 Paweł Chmura – student I roku studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe  

w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. 
2 http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/63803,Zamachy-samobojcze-od-

2017-roku.html [dostęp: 02.04.2020]. 
3 Komenda Główna Policji, Wypadki drogowe w Polsce w 2018 roku, Warszawa 2019, s. 2. 
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z działania ofiary, która wiedziała, że da ono taki rezultat4. Durkheim podkreślił 
zatem skutek zrealizowanego samobójstwa, podczas gdy polski prawnik prof. Bru-
non Hołyst zdefiniował czyny suicydalne jako proces, który zawiera ciąg wzajem-
nie powiązanych ze sobą myśli i czynów5. Ponadto prof. B. Hołyst podkreślił de-
sperację samobójstwa poprzez wskazanie rozpaczy i cierpienia, które towarzyszą 
osobie decydującej się na akt odebrania sobie życia6. O złożoności tego zjawiska 
świadczy wypowiedź amerykańskiego psychologa klinicznego Edwina Schneidma-
na, który uważa, iż samobójstwo jest „zagadką”7. Edwin Schneidman wskazał jed-
nocześnie na pryncypialne cechy wspólne czynów suicydalnych. Jedną z nich jest 
cel samobójstw, który sprowadza się do poszukiwania rozwiązania problemu i li-
kwidacji świadomości oraz cierpienia8. Występujący ból psychiczny u osób odbie-
rających sobie życie może wynikać wskutek9: 

a) nieporozumień rodzinnych; 
b) przewlekłej choroby; 
c) zawodu miłosnego; 
d) warunków ekonomicznych; 
e) nagłej utraty źródeł utrzymania; 
f) choroby psychicznej. 
Powyższe uwarunkowania samobójstw są znamienne zwłaszcza dla osób  

w wieku szkolnym. W 2019 r. wśród młodzieży w wieku 13-18 lat, 95 osób popeł-
niło samobójstwo10. Odebranie sobie życia przez nieletnich stanowi trzecią naj-
częstszą przyczynę zgonów wśród tej grupy wiekowej11. Pozostałymi uwarunko-
waniami przedwczesnej śmierci młodych ludzi są wypadki i choroby nowotworo-
we. Wysokie usytuowanie samobójstw wśród przyczyn zgonów nieletnich obrazu-
je znaczenie tego zjawiska w kontekście współczesnych zagrożeń.  

Istnieje wiele klasyfikacji samobójstw, które zostały opracowane przez  
E. Durkheima, E. Eschneidmana, R. Litmana czy wielu innych badaczy z zakresu 
psychiatrii, socjologii czy też psychologii. W zakresie prowadzonych rozważań, 
najbardziej adekwatny wydaje się podział zaproponowany przez polskiego psy-
chologa prof. Zenomena Płużka. W zależności od stopnia uświadomienia wyboru 
danej osoby w zakresie odebrania sobie życia, prof. Płużek wyróżnił następującą 
klasyfikację samobójstw12: 

a) samobójstwa prawdziwe – sprawca jest najbardziej zdeterminowany 
w kontekście pozbawienia się życia. Nie kieruje się emocjami, a decyzję podejmuje 

                                                 
4 E. Durkheim, Samobójstwo, tłum. K. Wakar, Warszawa 2006, s. 51. 
5 A. Majchrzak, Umiejętność negocjacji w służbie prewencyjnej, Słupsk 2012, s. 8. 
6 B. Hołyst, Samobójstwo – przypadek czy konieczność, Warszawa 1983, s. 351. 
7 E. Schneidman, Definition of suicide, Northale 1994, s. 203. 
8 Ibidem, s. 147. 
9 A. Solecka, Rola aktywnego słuchania oraz zastosowanie kłamstw w negocjacjach. Działania na 

miejscu zdarzenia w zależności od rodzaju sytuacji kryzysowej, „Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego”, 

nr 2, 2011, s. 114. 
10 http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/63803,Zamachy-samobojcze-od-

2017-roku.html [dostęp: 02.04.2020]. 
11 J. Szymańska, Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży, Warszawa 2016, s. 14. 
12 M. Makara-Studzińska, Wybrane zagadnienia z problematyki suicydologii, „Annales Univesitatis 

Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia” 2001, nr 17, s. 226-227. 
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w wyniku stanowczego braku chęci do dalszej egzystencji. Stosunek sprawcy do 
śmierci jest aprobatywny; 

b) samobójstwa rzekome – sprawcę przytłaczają osobiste trudności 
oraz depresja, a odebranie sobie życia traktuje jako ucieczkę od problemów. Nawet 
jeśli docenia on podstawowe wartości i sens życia, to w wyniku skupienia się na 
swoich problemach podejmuje decyzję o samobójstwie jako jedyną metodę roz-
wiązania obecnych kłopotów. Sprawca prezentuje ambiwalentny stosunek do 
śmierci, jednak ostatecznie skłania się ku pozbawieniu się życia; 

c) samobójstwa demonstratywne – sprawca zachowuje niejednoznacz-
ną postawę wobec życia i śmierci, a akt odebrania sobie życia traktuje jako sposób 
zwrócenia na siebie uwagi lub wyrażenia swojej agresji czy bezsilności. Zagrożenie 
życia potęguje ewentualna bierność osób postronnych, których uwagi desperacko 
domaga się osoba manifestująca odebranie sobie życia. Sprawca prezentuje nega-
tywny stosunek do śmierci (pragnie być uratowana), choć w wyniku niesprzyjają-
cych okoliczności może dokonać aktu samobójstwa. Ten rodzaj czynu suicydalnego 
jest najbardziej negocjowalny z punktu widzenia funkcjonariuszy Policji. 

Mnogość poszczególnych typologii zjawiska samobójstwa powoduje trud-
ności w jednoznacznym zdefiniowaniu przesłanek i specyfiki tego zagrożenia, jed-
nak istnieją wspólne cechy dla wszystkich czynów suicydalnych, wśród których 
można wskazać13: 

a) wspólny cel – chęć rozwiązania problemu; 
b) wspólne zadanie – minimalizacja bólu; 
c) wspólny bodziec – cierpienie i ból psychiczny; 
d) wspólny stan emocjonalny – beznadziejność i bezsilność; 
e) wspólny stresor – występująca frustracja. 
Szczególnie charakterystyczne dla młodych ludzi są manifestacje samobój-

cze, z którymi borykają się negocjatorzy próbujący rozwiązać zaistniałą sytuację 
krytyczną. Manifestacje samobójcze oznaczają zapowiedzi popełnienia samobój-
stwa, niejednokrotnie w celu zwrócenia na siebie uwagi oraz przedstawienia swo-
ich problemów. Przyczyny tych zachowań mogą być analogiczne w stosunku do 
samobójstw. Głównymi przesłankami zapowiedzi targnięcia się na swoje życie 
są14: 

a) depresje z wyraźnym zaakcentowaniem poczucia beznadziejności  
i bezwartościowości; 

b) zaburzenia psychotyczne, np. psychozy alkoholowe czy schizofrenia; 
c) dążenia do nawiązania kontaktu z otoczeniem; 
d) nieuleczalne choroby somatyczne. 
Zazwyczaj miejsce próby samobójczej o charakterze manifestacji umożliwia 

udaną demonstrację. Osoby podejmujące się tzw. samobójstwa demonstratywnego 
nie są zdecydowani w zakresie odebrania sobie życia. Starają się raczej manifesto-
wać swoją bezsilność oraz problemy poprzez desperackie zwrócenie na siebie 
uwagi. Występująca ambiwalentna postawa wobec życia i śmierci u sprawcy służy 

                                                 
13 Z. Płużek, Samobójstwo, [w:] W. Szewczuk (red.) Encyklopedia psychologii, Warszawa 1998, s. 783-

787. 
14 D. Piotrowicz, Negocjacje kryzysowe i policyjne, Warszawa 2010, s. 147. 
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celom demonstratywnym. Czasem samobójstwo demonstratywne jest aktem agre-
sji, szantażu czy protestu15.  

Należy podkreślić, że jedną z przyczyn manifestacji samobójczych jest próba 
wywarcia określonego wpływu na otoczenie. Wśród młodzieży szacuje się, że 
wśród około 100 prób samobójczych jedno zostaje zwieńczone śmiercią osoby 
podejmującej się czynu suicydalnego16. Oznacza to, że nieletni stosują tę metodę 
najczęściej jako sposób kontaktu z otoczeniem. Drastyczna forma „wołania o po-
moc” może świadczyć o stopniu zaawansowania postępujących problemów psy-
chicznych. Depresja czy choroby afektywne są zasadniczymi determinantami sa-
mobójstw. Gwałtowny wzrost skłonności suicydalnych obserwuje się po ukończe-
niu 14. roku życia, co pokrywa się ze tendencjami do nadmiernego zaangażowania 
emocjonalnego nastolatków i trudnościami związanymi z dojrzewaniem. Bez 
względu na wiek osoby pragnącej odebrać sobie życie, należy stale podejmować 
przedsięwzięcia w kontekście profilaktyki samobójstw. W przypadku wystąpienia 
sytuacji kryzysowej niezbędne jest podjęcie komunikacji ze sprawcą. Skuteczną 
rozmowę z osobą o tendencjach samobójczych mogą przeprowadzić negocjatorzy 
policyjni. 

2. PRZECIWDZIAŁANIE SAMOBÓJSTWOM POPRZEZ NEGOCJACJE POLI-
CYJNE 

Negocjacje policyjne można zdefiniować jako proces komunikacji między 
funkcjonariuszem pełniącym rolę negocjatora a sprawcą zdarzenia17. Zarządzenie 
nr 67 Komendanta Głównego Policji w sprawie negocjacji policyjnych wskazuje 
zdarzenia kryzysowe możliwe do rozwiązania przez negocjacje i definiuje je jako 
sytuacje negocjacyjne18. Sytuacją negocjacyjną można nazwać incydent, który wy-
maga zastosowania działań negocjacyjnych w związku z istniejącym zagrożeniem 
utraty życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, do którego doszło w wyniku narusze-
nia bezpieczeństwa i porządku publicznego19. Wśród tych zdarzeń wyróżnia się20: 

a) zapowiedź popełnienia samobójstwa; 
b) groźbę bezprawnego użycia broni lub innego narzędzia; 
c) wzięcie i przetrzymywanie zakładników; 
d) zdarzenie o charakterze terrorystycznym lub prawdopodobieństwo je-

go wystąpienia; 
e) okupację i blokadę obiektów oraz szlaków komunikacyjnych. 

 Wśród powyższych sytuacji jedynie próba samobójcza nie jest penalizowa-
na jako przestępstwo według polskiego prawa karnego materialnego. Jednocześnie 
jednak stanowi ona zagrożenie dla życia i zdrowia obywatela, toteż reakcja funk-
cjonariuszy jest obligatoryjna na mocy ustawowego obowiązku Policji do ochrony 

                                                 
15 M. Makara-Studzińska, op. cit., s. 227. 
16 J. Szymańska, op. cit., s. 14. 
17 J. Stelmach, Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w działaniach policyjnych, Wrocław 2016, s. 167. 
18 Zarządzenie nr 67 Komendanta Głównego Policji z 14 grudnia 2018 roku w sprawie negocjacji 

policyjnych, Dz. U. z 2018 r., poz. 452 z późn. zm., § 2.  
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
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życia i zdrowia ludzkiego21. Warto zaznaczyć, że priorytetem negocjacji jest za-
chowanie życia sprawcy oraz funkcjonariuszy22. W przypadku prób samobójczych 
sprawca jest jednocześnie potencjalną ofiarą incydentu, toteż kluczowe jest podję-
cie działań zmierzających do zneutralizowania zagrożenia.  
 Negocjacje policyjne w przypadku prób samobójczych dotyczą głównie po-
licjantów z pionów prewencyjnych lub ogniw patrolowo-interwencyjnych, ale tak-
że dyżurnych oraz dzielnicowych. Wynika to z faktu, że wskazani funkcjonariusze 
otrzymują jako pierwsi zgłoszenie dotyczące wystąpienia danej sytuacji kryzyso-
wej i są zobowiązani do podjęcia adekwatnych działań. Warto zaznaczyć, że służby 
linii dyżurnej „112” Komendy Stołecznej Policji otrzymują rocznie kilkaset telefo-
nów, które dotyczą problemu samobójstwa23. Dotarcie na miejsce zdarzenia nego-
cjatorów policyjnych może być problematyczne, a zwłaszcza w przypadku dużego 
miasta, stąd istotne jest zapewnienie podstawowego szkolenia negocjatorskiego 
wszystkim funkcjonariuszom. Należy podkreślić, że negocjacje z osobą o skłonno-
ściach samobójczych są utrudnione, ponieważ następują w najbardziej zaawanso-
wanym stadium czynu suicydalnego. Mimo tego funkcjonariusze niebędący etato-
wymi negocjatorami podejmują takie wyzwania w ciągu codziennej służby. Ponad-
to policjanci nie są zobligowani do rozwijania umiejętności negocjatorskich pod 
kątem psychoterapeutycznym. Odpowiednio przeprowadzona rozmowa przez 
służbę dyżurną lub przez policjantów na miejscu zdarzenia zmniejsza ryzyko do-
konania planowanego samobójstwa przez daną osobę. 
 Największą skuteczność można uzyskać z wykorzystaniem zawodowych 
negocjatorów. W celu pełnienia służby w sekcji negocjacji lub grupie negocjacyjnej 
funkcjonariusze są zobowiązani do ukończenia szkolenia zawodowego dla negocja-
torów policyjnych, który jest organizowany przez Komendę Główą Policji24. Należy 
podkreślić, że obecnie komendy wojewódzkie Policji dysponują nieetatowymi ze-
społami negocjatorów. Partycypantami tych jednostek są psychologowie policyjni 
oraz funkcjonariusze, dla których prowadzenie negocjacji jest dodatkowym zaję-
ciem spoza dotychczasowego spektrum wykonywanych obowiązków. Fakultatyw-
ny charakter tej służby wymaga dużego zaangażowania funkcjonariuszy, którzy 
przed przystąpieniem do szkolenia organizowanego w KGP muszą spełniać rygo-
rystyczne normy uwzględnione w testach psychologicznych. Oprócz negocjatorów 
nieetatowych, w polskim systemie wyróżnia się również jednostkę etatową. Sekcja 
negocjatorów etatowych funkcjonuje w Centralnym Pododdziale Kontrterrory-
stycznym Policji (CPKP) „BOA”. Wśród głównych kompetencji CPKP „BOA” wy-
szczególniono prowadzenie negocjacji kryzysowych na miejscu zdarzenia25, stąd 
istotne było utworzenie zawodowej sekcji negocjatorów w tej jednostce. Zarówno 
negocjator zawodowy oraz nieetatowy musi ukończyć szkolenie specjalistyczne, w 
ramach którego zdobywa on kompleksową wiedzę na temat rozwiązywania po-
szczególnych sytuacji kryzysowych. Niezbędną cechą negocjatora jest umiejętność 

                                                 
21 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. z 2019 r., poz. 161, art. 1 ust. 2. 
22 J. Stelmach, op. cit., s. 165. 
23 D. Piotrowicz, op. cit., s. 149. 
24 Zarządzenie nr 67 Komendanta Głównego Policji z 14 grudnia 2018 roku (…) § 8. 
25 W. Zubrzycki, Pododdziały antyterrorystyczne Policji, Warszawa 2010, s. 29. 
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szybkiego podejmowania właściwych decyzji, którą rozwija podczas szkolenia26. 
Efektywne nawiązanie komunikacji ze sprawcą o tendencjach samobójczych wy-
maga również ugruntowanej wiedzy z zakresu aspektów psychologicznych i psy-
choterapeutycznych w kontekście przeciwdziałania próbom samobójczym. 
 Komunikację ze sprawcą nawiązuje się poprzez dwie zasadnicze metody: 
rozmowę bezpośrednią oraz rozmowę z wykorzystaniem środków technicznych. 
W przypadku prób samobójczych najczęstszym sposobem będzie komunikacja 
bezpośrednia. Zaletami tego sposobu jest naturalność oraz podkreślenie szczerych 
intencji negocjatora, co umożliwia tzw. „wentylację” ekstremalnych emocji. Jednym 
z najsilniejszych uczyć towarzyszących osobom pragnącym odebrać sobie życie 
jest poczucie winy. Rolą negocjatora będzie zatem pozbycie się lub minimalizacja 
tego uczucia. Istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa dla negocjatorów oraz 
sprawców, toteż podejmowanie nadmiernego ryzyka nie jest zalecane. Jednak an-
tagonizmem tej zasady jest potrzeba nawiązania naturalnej konwersacji, toteż 
funkcjonariusz powinien zbliżyć się do sprawcy przy zachowaniu bezpiecznego 
dystansu. Należy jednak unikać skrajności i odpowiednio ocenić ryzyko. Działania 
negocjatorów będą uwarunkowane miejscem zdarzenia. Wspinaczka funkcjonariu-
sza na słup wysokiego napięcia będzie zbyt ryzykowna, ale wyjście na dach budyn-
ku może być adekwatnym rozwiązaniem dla zaistniałej sytuacji. Wszystko zależy 
od metody działania sprawcy oraz otaczającego środowiska. Należy podkreślić, że 
nie istnieją jednoznaczne algorytmy postępowania w przypadku wystąpienia sa-
mobójstw. Funkcjonariusze posługują się powszechnie obowiązującymi rekomen-
dacjami, które nie są jednak precyzyjną procedurą działania w przypadku prze-
ciwdziałania próbie samobójczej. Przebieg interwencji kryzysowej wobec osoby  
z tendencjami samobójczymi oraz zaburzeniami psychicznymi może prezentować 
się następująco27: 

a) wstępna ocena sytuacji i podjęcie decyzji o zaangażowaniu negocjato-
rów; 

b) zapewnienie bezpieczeństwa osobom na miejscu zdarzenia; 
c) nawiązanie komunikacji ze sprawcą, zachęcanie go do uzewnętrznienia 

swoich emocji oraz problemów; 
d) analiza potrzeb sprawcy; 
e) ocena ryzyka popełnienia samobójstwa, ciągła obserwacja zachowań 

oraz tonu rozmówcy; 
f) omówienie scenariusza humanitarnego zakończenia interwencji; 
g) zatrzymanie sprawcy przez funkcjonariuszy; 
h) bezpośredni kontakt osoby z tendencjami samobójczymi z psycholo-

giem, ratownikami medycznymi lub innymi osobami na miejscu zdarzenia zdol-
nymi do udzielenia pierwszej pomocy psychologicznej; 

i) konsultacja psychiatryczna sprawcy i rozpoczęcie czynności proceso-
wych, które zależą od wcześniejszej rozmowy z psychiatrą. 
 Rozmowy ze sprawcą mogą jednak być podejmowane przez funkcjonariu-
szy, którzy nie są zawodowymi negocjatorami. Należy wówczas nawiązać wstępną 
komunikację ze sprawcą i spróbować zniechęcić go do popełnienia samobójstwa 

                                                 
26 D. Piotrowicz, op. cit., s. 391. 
27 Ibidem, s. 163. 
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do momentu przybycia wyszkolonych negocjatorów. Istotne znaczenie w tym 
przypadku będzie miało doświadczenie życiowe osoby rozmawiającej z potencjal-
nym samobójcą. Nieocenione są również wskazówki rekomendujące określone 
zachowania w kontakcie z osobą próbującą odebrać sobie życie. Znajdują one za-
stosowanie w każdej grupie społecznej. Wśród przykładów można wymienić: za-
chęcanie do rozmowy i „wygadania się” (stworzenie korzystnych warunków dla 
„wentylacji” emocji), nieustanne ocenianie zagrożenia poprzez zachowania i słowa 
sprawcy, poszukiwanie zalet u sprawcy oraz wskazanie celu28, który jest znaczący 
dla danej osoby. Istnieje znacznie więcej rekomendacji w przypadku kontaktu  
z osobą o tendencjach samobójczych, natomiast wspomniane zalecenia są pryncy-
pialne i znajdują zastosowanie w każdej sytuacji. Podobnie warto zapoznać się  
z przeciwwskazaniami, które potencjalnie mogą doprowadzić do tragicznego 
zwieńczenia próby samobójczej. Przede wszystkim należy unikać: paniki, etykie-
towania sprawcy, bagatelizowania problemu czy wzbudzania poczucia winy29.  
 Powyższe wskazania i przeciwwskazania są uniwersalne i mogą się okazać 
przydatne w przypadku konfrontacji z potencjalnym samobójcą, toteż warto je 
promować wśród przedstawicieli grup zawodowych szczególnie narażonych na 
kontakt z osobami o tendencjach samobójczych, jak np. funkcjonariuszy i żołnierzy 
służb mundurowych, nauczycieli czy pracowników oświaty i służby zdrowia. 
 Kolejnymi zjawiskami zawierającymi się w problematyce prób samobój-
czych są samobójstwa manifestowane w Internecie oraz samobójstwa osób młodo-
cianych. Swobodny i permanentny dostęp do technologii wśród młodych ludzi wa-
runkuje ścisłą synergię między powyższymi tendencjami. Nieletni najczęściej sto-
sują próby samobójcze jako metodę „wołania o pomoc” i zwrócenia uwagi na swoje 
problemy, co zostało już podkreślone we wcześniejszej części rozważań. Problem 
potęgują witryny internetowe, które skłaniają do popełnienia samobójstwa. Inter-
nauci mogą zachęcać do odebrania sobie życia poprzez zaproponowanie z pozoru 
bezbolesnych metod dokonania czynu suicydalnego. Kolejnym przejawem nega-
tywnej działalności forów internetowych jest umacnianie nastolatków w negatyw-
nym przekonaniu dotyczącym beznadziejności obecnej sytuacji. Współcześnie wy-
szukując w wyszukiwarkach internetowych frazy związane z samobójstwem moż-
na uzyskać wyniki zawierające setki witryn o tej tematyce30. Większość z nich trak-
tuje odebranie sobie życia zupełnie obiektywnie, a pozostała część w formie żarto-
bliwej stylistyki31. Forum internetowe stanowi jednak coraz rzadszą formę komu-
nikacji wśród młodych ludzi. Znacznie popularniejszą odmianą są transmisje on-
line na żywo przy użyciu kamer internetowych. Odbiorcy takich transmisji mogą 
traktować akt samobójczy jako żart zaimplementowany przez nadawcę. W związ-
ku z powyższym może nastąpić zachęcanie ze strony widzów do finalizacji zamia-
rów autora transmisji w zakresie pozbawienia się życia. Często towarzyszy temu 
również wyśmiewanie nadawcy. Polityka mediów społecznościowych najczęściej 
penalizuje wszelkie przejawy umieszczania nieodpowiednich treści na ich porta-

                                                 
28 J. Stelmach, op. cit., s. 230. 
29 Ibidem, s. 231. 
30 P. Drzewiecki, Samobójstwa nastolatków w Internecie w perspektywie pedagogiki mediów, „Kultura – 

Media – Teologia”, nr 5, 2011, s. 62. 
31 Ibidem, s. 62. 
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lach. Jednak nastolatki nie muszą publikować nagrań wideo lub transmisji na żywo. 
Niejednokrotnie małoletni dokonują zapowiedzi popełnienia samobójstwa za po-
średnictwem zwykłych wpisów na portalach społecznościowych. Pozornie niei-
stotna notka od młodej osoby może skrywać jej ból emocjonalny. Groźby odebra-
nia sobie życia mogą być wyrażane poprzez okazywanie braku nadziei i sensu dal-
szej egzystencji. Dodatkowo Internet stanowi miejsce spotkań osób pragnących 
odebrać sobie życie, którzy wymieniają się przemyśleniami w zakresie samo-
bójstw32. 
 Bez względu na metody działań sprawcy, reakcja funkcjonariuszy Policji 
powinna być zawsze adekwatna do sytuacji. W momencie uzyskania informacji  
o próbie samobójczej Policja jest zobowiązana do podjęcia czynności odpowied-
nich dla sytuacji negocjacyjnej, które reguluje Zarządzenie nr 67 KGP33. W sytuacji 
internetowej zapowiedzi, a tym bardziej transmisji on-line, negocjatorzy muszą 
nawiązać najpierw kontakt ze sprawcą analogicznie jak w przypadku bardziej 
konwencjonalnych zdarzeń, jak np. groźby oddania skoku z dużej wysokości. Do-
meną działania funkcjonariuszy jest kontakt bezpośredni, o ile okoliczności zda-
rzenia umożliwiają takie rozwiązanie. W pozostałych przypadkach pozostaje kon-
takt telefoniczny, jednak negocjatorzy najczęściej wykorzystują tę metodę jako 
sposób uzyskania cennego czasu, który jest potrzebny do zlokalizowania sprawcy 
oraz dotarcie na miejsce zdarzenia. Znaczącą trudnością występującą podczas prób 
samobójczych manifestowanych przez Internet jest ustalenie miejsca pobytu 
sprawcy. Pierwszym krokiem jest prowadzenie komunikacji za pośrednictwem 
Internetu przez negocjatora lub funkcjonariusza, który jako pierwszy nawiązał 
kontakt. W tym drugim przypadku negocjator lub psycholog udzielają wskazówek 
dla rozmówcy, które dotyczą chociażby zastosowania określonych zwrotów pod-
czas rozmowy34. Podczas dialogu ze sprawcą podejmowane są czynności w celu 
ustalenia jego miejsca pobytu, najczęściej poprzez namierzenie urządzenia, z któ-
rego wysłano wiadomości manifestujące chęć popełnienia samobójstwa. Analo-
gicznie funkcjonariusze weryfikują położenie komputera, z którego nadawana jest 
transmisja na żywo. Pozostały przebieg negocjacji wygląda podobnie jak w przy-
padku standardowych zgłoszeń, tj. następuje zatrzymanie sprawcy oraz przekaza-
nie go psychologowi i służbom medycznym.  
 Skuteczne przeprowadzenie negocjacji wymaga umiejętności błyskawicznej 
oceny stanu zagrożenia oraz natychmiastowego podjęcia bezbłędnej decyzji. Sa-
mobójstwa należą w Polsce do jednych z kluczowych zagrożeń, zwłaszcza wśród 
młodych ludzi. Odpowiednia prewencja tych zdarzeń oraz możliwość przeciwdzia-
łania aktom samobójczym nawet w najtrudniejszej fazie czynu suicydalnego sta-
nowią zasadnicze instrumenty zwalczania tragicznych skutków prób samobój-
czych. Kwestią dyskusyjną jest nieadekwatna gloryfikacja funkcjonariuszy, którzy 
podejmują się negocjacji ze sprawcami zdarzeń kryzysowych. Udział w incyden-
tach kryzysowych z udziałem osób pragnących odebrać sobie życie wymaga od-
powiedniej odporności psychicznej oraz umiejętności podtrzymywania konwersa-

                                                 
32 A. Andrzejewska-Cioch, A. Zaborowska, Streetworking w sieci odpowiedzią na samobójstwa wśród 

nieletnich, [w:] J. Jęczeń, B. Lelonek-Kuleta (red.) Granice streetworkingu, Lublin, 2013, s. 134. 
33 Zarządzenie nr 67 Komendanta Głównego Policji z 14 grudnia 2018 roku (…) § 2. 
34 D. Piotrowicz, op. cit., s. 164. 
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cji w niesprzyjających i stresujących okolicznościach. Dlatego wydaje się stosowne, 
aby w polskim systemie negocjacyjnym uwzględnić odpowiednie gratyfikacje dla 
funkcjonariuszy podejmujących się trudu prowadzenia negocjacji, zwłaszcza że 
jest to służba dla pasjonatów o nieprzeciętnych umiejętnościach i predyspozycjach. 

PODSUMOWANIE 

W świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, że negocjacje policyjne 
są niezwykle potrzebną i skuteczną metodą rozwiązywania sytuacji kryzysowych 
wywołanych próbą samobójczą. Szczególnie zamachy na swoje życie wśród ludzi 
młodych są wyjątkowo negatywnym zjawiskiem, toteż stosownym rozwiązaniem 
jest rozwój systemu negocjacyjnego w Polsce. Profilaktyka w zakresie przeciwdzia-
łania samobójstwom stanowi kluczowy aspekt minimalizacji tego zagrożenia. Nie 
należy jednak zapominać o konieczności zwalczania prób samobójczych w ich naj-
trudniejszym stadium, czyli tuż przed odebraniem sobie życia. W takiej sytuacji naj-
bardziej właściwym rozwiązaniem jest nawiązanie komunikacji ze sprawcą. Bez 
wątpienia udział negocjacji w procesie zapobiegania samobójstwom jest znaczący i 
warto docenić trud funkcjonariuszy podejmujących się rozmów ze sprawcami. 
Trudność prowadzenia negocjacji potęguje fakt, że są one niezwykle obciążające 
psychicznie i emocjonalnie oraz wymagają posiadania odpowiednich cech psychofi-
zycznych i kompleksowej wiedzy z zakresu psychologii i psychoterapii. 
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SUICIDES PREVENTING WITH CRISIS NEGOTIATIONS 

Summary: Suicide is a complex issue, which applies to each age group. The ultimate 
solution of suicide results are police negotiations. Specificity of crisis negotiations, 
including suicide acts, were covered in the thesis. An author explained suicide motives 
and indicated its main types. The purpose of the study was explanation for police ne-
gotiations and its contribution to solving the crisis situation, that are caused by sui-
cide attempt. Conclusion of the thesis includes subjective author’s opinion on suicides 
counteracting with police negotiations. 

Keywords: Police negotiations, suicide, crisis situation 


