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Z ARCHIWUM B 

WYTYCZNE DO ŚLEDZTWA 

 

 

WPROWADZENIE 

Posterunkowy – zostałeś przydzielony do Pionu BK, który przez tworzących go śledczych nazywany 

jest Archiwum B. Pion BK zajmuje się śledztwami poszlakowymi, w których brakuje fizycznych 

dowodów na zbrodnię, natomiast znana jest określona liczba podejrzanych. Badania z zakresu 

biologii kryminalnej, które wykonujemy na podejrzanych, pozwalają naszemu pionowi na 

wskazanie z dużym prawdopodobieństwem kto spośród nich winny jest zbrodni. Zgromadzone 

przez nas dowody nie są co prawda rozstrzygające, ale w wielu przypadkach pozwoliły już na 

skazanie licznych zbrodniarzy.  

 

SŁUŻBA 

Aby być dopuszczonym do śledztwa musisz wykazać się odpowiednią wiedzą teoretyczną  

i praktyczną z zakresu biologii kryminalnej. Możesz ją zdobywać odpowiednio podczas szkoleń 

teoretycznych oraz praktycznych, które kończą się sprawdzeniem czego się nauczyłeś. Swoją 

wiedze możesz czerpać z różnych źródeł, w tym uczestnicząc w odprawach, które odbywają się  

w każdy piątek od 11:15. Szkolenia odbywają się w określonym czasie (tygodniu) śledztwa  

i w zależności od typu szkolenia trwają 30 minut (w przypadku szkolenia teoretycznego) lub  

2 tygodnie (w przypadku szkolenia praktycznego). Terminy szkoleń przedstawia poniższa rycina. 

 
 

Tydzień śledztwa oznaczono odpowiednią liczbą w szarym kwadracie. Poza regularnymi 

szkoleniami mogą odbywać się szkolenia niezapowiedziane, za które można zdobywać dodatkowe 

punkty wiedzy i akcji. 
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RANGI 

Swoją karierę w Pionie BK rozpoczynasz jako Posterunkowy. Kwestią wyłącznie Twojej 

determinacji jest to, czy nim pozostaniesz, czy też zajdziesz daleko w swojej ścieżce awansu. Twoje 

awanse zależą od wyników szkoleń. Twoja ranga zależna jest od liczby punktów wiedzy, które 

możesz gromadzić uczestnicząc zarówno w szkoleniach teoretycznych, jak i praktycznych (rycina na 

poprzedniej stronie). Liczba możliwych do zdobycia punktów wiedzy za dane szkolenie mieści się w 

żółtych kołach. Poniższa tabela obrazuje kolejne rangi, które możesz zdobyć gromadząc coraz 

więcej punktów wiedzy. 
 

ranga punkty wiedzy 

posterunkowy 0 

sierżant 10 

młodszy aspirant 20 

aspirant 30 

starszy aspirant 40 

podkomisarz 50 

komisarz 60 

nadkomisarz 70 

podinspektor 80 

inspektor 90 

nadinspektor 100 
 

 

BADANIA 

Badania z zakresu biologii kryminalnej są drogie. Nie stać nas na to by każda osoba uczestnicząca  

 śledztwie zlecała je bez żadnych ograniczeń. Nie stać nas zwłaszcza na to by zlecali je 

niedoświadczeni śledczy. Aby zlecić określone badanie trzeba posiadać określoną ilość punktów 

akcji, które gromadzone są równolegle z punktami wiedzy podczas szkoleń. Liczba możliwych do 

zdobycia punktów wiedzy za dane szkolenie mieści się w błękitnych kołach. Poza odpowiednią 

liczbą zgromadzonych punktów akcji trzeba również posiadać odpowiednią rangę. Tabela na 

kolejnej stronie wskazuje „ceny” poszczególnych badań oraz wymagania dotyczące rangi, którą 
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trzeba posiadać, aby dane badanie móc zlecić. W przypadku zlecenia danego badania, jego wyniki 

zostaną przesłane śledczemu na adres e-mail. 

 

badanie 
cena  
(pkt. akcji) 

wymagania 
(minimalna ranga) 

środowisko 5 młodszy aspirant 

historia kryminalna rodziny / rodziny adopcyjnej 5 aspirant 

poziom hormonów  5 aspirant 

trzy pytania do podejrzanych (nie powodujące ryzyka 
bezpośredniego wskazania sprawcy) 

10 podkomisarz 

poziom transmiterów 10 podkomisarz 

genotyp 10 komisarz 

badanie tomograficzne (struktura mózgu) 15 komisarz 

badania PET/fMRI (aktywność mózgu) 20 nadkomisarz 
 

Szef Pionu BK zastrzega sobie możliwość rozszerzenia listy badań. 

 

ŚLEDZTWO 

Wchodząc do Pionu BK zostaje się przypisanym do śledztwa prowadzone w kierunku wykrycia 

sprawcy serii brutalnych mordów popełnionych na studentach Uniwersytetu Gdańskiego. 

Wskazanie sprawcy możliwe jest po wnikliwym zbadania wyników badań z zakresu biologii 

kryminalnej. Im więcej przesłanek posiada śledczy, tym z większym prawdopodobieństwem jest  

w stanie wytypować sprawcę zbrodni – tym wywód wskazujący sprawcę jest z natury bardziej 

przekonywujący. 

 

KOMUNIKACJA Z SZEFEM PIONU BK 

Komunikacja uczestników kursu z Generalnym Inspektorem odbywa się podczas zajęć oraz za 

pośrednictwem platformy Grywalizeo.pl (www.grywalizeo.pl). Prezentacje z odpraw udostępniane 

są na bieżąco na stronie www.homunculus.ug.edu.pl/wg (zakładka ‘biologia kryminalna’; hasło: 

‘archiwumb’).  
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INNYMI SŁOWY… 

Osiągnięcie stopnia podkomisarza gwarantuje otrzymanie oceny dostatecznej na egzaminie, 

Komisarza – oceny dostatecznej plus, Nadkomisarza – oceny dobrej. Gwarancja oceny bardzo 

dobrej przysługuje tym śledczym, którzy osiągnęli minimum rangę Nadkomisarza i przeprowadzili 

logiczny wywód dotyczący sprawcy śledztwa oraz tym śledczym, którzy osiągnęli rangę 

Nadinspektora. Przeprowadzenie przekonywującego wywodu dotyczącego sprawcy zbrodni w 

przypadku śledczych, którzy osiągnęli rangę niższą niż Komisarz gwarantuje podwyższenie na 

egzaminie wyniku o 10%. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w niniejszych wytycznych do śledztwa należy do 

Generalnego Inspektora po zasięgnięciu opinii przedstawicieli śledczych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZEF PIONU BK: 

Wojciech Glac 

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka 

Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego 

e-mail: wojciech.glac@biol.ug.edu.pl 


