
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 5 marca 2014 r.

Poz. 273

OBWIESZCZENIE 
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 stycznia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach detektywistycznych

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i nie-
których innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniej-
szego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, 
poz. 110), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1)  wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2001 r. sygn. akt K. 27/2001 (Monitor Polski Nr 45, 
poz. 739),

2)  ustawą z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych oraz ustawy – Prawo o ruchu drogo-
wym (Dz. U. Nr 238, poz. 2021),

3)  ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152),

4)  ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych (Dz. U. Nr 121, poz. 1265),

5)  ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, 
poz. 1808, z 2006 r. Nr 225, poz. 1636, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97),

6)  ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278),

7)  ustawą z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 17),

8)  ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016),

9)  ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 9 stycznia 2014 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1)  art. 47–49 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110 i Nr 238, 
poz. 2021), które stanowią:

„Art. 47. 1. Koncesje na działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych, udzielone przed dniem 
1 stycznia 2001 r., które na podstawie art. 96 ust. 2 pkt 2 lit. b) w związku z ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. 
– Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. 
Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 
i Nr 130, poz. 1112) stały się zezwoleniami, po spełnieniu przez przedsiębiorcę warunków określonych w niniejszej 
ustawie, podlegają wymianie na zezwolenia wydawane w trybie tej ustawy, w terminie do dnia 31 grudnia 2003 r., 
a po upływie tego terminu tracą moc.

2. Przedsiębiorcy ubiegający się o wymianę zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, są obowiązani złożyć organowi 
zezwalającemu wniosek o wymianę zezwolenia, w terminie do dnia 30 czerwca 2003 r.

3. Do wniosku o wymianę zezwolenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 18, dotyczące wydania zezwolenia.
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Art. 48. Postępowania wszczęte w sprawach wydania zezwoleń i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy ostateczną decyzją administracyjną podlegają umorzeniu.

Art. 49. Osoby wykonujące czynności detektywa przed dniem wejścia w życie ustawy są obowiązane uzyskać  
licencję w terminie do dnia 31 grudnia 2003 r., a w przypadku nieuzyskania licencji do tego dnia – zaprzestać wyko-
nywania tych czynności.”;

2)  art. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych oraz ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. Nr 238, poz. 2021), który stanowi:

„Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.”;

3)  art. 161 i art. 163 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152), które stanowią: 

„Art. 161. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie upoważnień ustawowych zmienianych 
w art. 141–158 zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż przez 
12 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie.”

„Art. 163. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., z wyjątkiem:

1)  art. 25 ust. 2, art. 95, art. 102–105, art. 123 pkt 1 i 3, art. 124 i 125, art. 127, art. 135 ust. 2 i 3 – w zakresie doty-
czącym art. 123 pkt 3 oraz art. 137 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2004 r., jednak nie później niż 
z dniem uzyskania członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;

2)  art. 148 pkt 3 lit. c, w zakresie, w którym dotyczy art. 80b ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 148, który wcho-
dzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r., jednak nie później niż z dniem uzyskania członkostwa Rzeczypospolitej 
Polskiej w Unii Europejskiej.”;

4)  art. 2–5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych (Dz. U. Nr 121, poz. 1265), 
które stanowią;

„Art. 2. Licencje wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność.

Art. 3. Do postępowań administracyjnych w sprawach objętych przepisami niniejszej ustawy wszczętych, a nieza-
kończonych przed dniem jej wejścia w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. 
o usługach detektywistycznych, zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie 
art. 36 ust. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

5)  art. 73 ust. 3 i 5 i art. 90 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 225, poz. 1636, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 oraz z 2009 r. Nr 18, 
poz. 97), które stanowią:

Art. 73. „3. Przedsiębiorców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej posia-
dają ważne zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej, określonej w ustawach, o których mowa w art. 5, 
16, 18, 20, 22, 28, 34, 36, 37, 41, 50, 52, 54, 61–63, wpisuje się z urzędu do rejestru działalności regulowanej, określo-
nego w tych ustawach zgodnie z zakresem zezwoleń, o ile z przepisów ustawy nie wynika szerszy zakres wykonywa-
nia działalności.”

„5. Do dnia doręczenia przedsiębiorcy zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej za-
chowują moc zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej wydane na podstawie ustaw, o których mowa 
w ust. 3.”

„Art. 90. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)  art. 27 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.;

2)  art. 15 pkt 2 i art. 23 pkt 1, 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.;

3)  (uchylony).”;

6)  odnośnika nr 1 oraz art. 57 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. Nr 47, poz. 278), które stanowią:
„1)   Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 
z 27.12.2006, str. 36).”

„Art. 57. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;
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7)  art. 2–4 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, 
poz. 17), które stanowią:

„Art. 2. Postępowania w sprawie cofnięcia licencji w związku z utratą przez detektywa zdolności fizycznej do 
wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, wszczęte i niezakończone do dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy ostateczną decyzją administracyjną, umarza się.

Art. 3. 1. Nie przeprowadza się egzaminu dla osób ubiegających się o wydanie licencji, którego termin rozpoczę-
cia wyznaczono przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na dzień jej wejścia w życie albo dzień późniejszy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, uiszczoną opłatę za egzamin dla osób ubiegających się o wydanie licen-
cji zwraca się w pełnej wysokości, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Pierwszy egzamin na licencję detektywa na zasadach określonych w przepisach ustawy zmienianej w art. 1, 
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przeprowadzony zostanie najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy.

4. Jeżeli nie przeprowadzono egzaminu dla osób ubiegających się o wydanie licencji, wniosek o wydanie licencji 
złożony przed dniem wejścia w życie ustawy uznaje się za wniosek w sprawie przystąpienia do egzaminu na licencję 
detektywa, o którym mowa w ust. 3.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu na licencję detektywa 
jest obowiązana przedłożyć Komendantowi Głównemu Policji, najpóźniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia egza-
minu, dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

8)  art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016), który stanowi:

„Art. 76. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r., z wyjątkiem:

1)  art. 71 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;

2)  art. 1 pkt 4 lit. a, b i e w zakresie ust. 6, pkt 5–7, pkt 9 lit. a–d, pkt 10, pkt 13 lit. b, pkt 15 w zakresie art. 14 
ust. 4–7 i pkt 16 w zakresie art. 14b oraz art. 5, art. 6, art. 9, art. 18, art. 45, art. 58 i art. 59, które wchodzą w ży-
cie z dniem 1 stycznia 2012 r.”;

9)  art. 50 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. 
poz. 829), który stanowi:

„Art. 50. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1, art. 5, art. 8, art. 9, 
art. 10, art. 13, art. 15, art. 16, art. 17, art. 24, art. 28 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 i 3, art. 36–42 oraz art. 49 ust. 3, które 
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.”.

Marszałek Sejmu: E. Kopacz
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Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 24 stycznia 2014 r. (poz. 273)

USTAWA 

z dnia 6 lipca 2001 r.

o usługach detektywistycznych

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, prawa 
i obowiązki detektywów oraz zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania usług detektywistycznych.

2.1) Przepisów ustawy nie stosuje się do osób lub instytucji, które na podstawie odrębnych przepisów mogą podejmować 
działania posiadające charakter czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1.

3.2) Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności gospodarczej polegającej na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przeka-
zywaniu informacji, jeżeli pochodzą one ze zbiorów danych ogólnie dostępnych.

Art. 2.3) 1. Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu  
informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach 
i w zakresach niezastrze żonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

1)  w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych;

2)  w sprawach wynikających ze stosunków gospo darczych doty czących:

a) wykonania zobowiązań majątkowych, zdol ności płatniczych lub wiarygodności w tych sto sunkach,

b) bezprawnego wykorzystywania nazw handlo wych lub znaków towarowych, nieucz ciwej konkurencji lub ujaw-
nienia wiadomości stanowią cych tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową;

3)  sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczą cych szkód zgłaszanych zakładom ubezpie cze nio wym;

4) poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się; 

5) poszukiwanie mienia;

6) zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa 
skarbowe lub wykroczenia skar bowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

2. Zleceniodawcą czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 6, nie mogą być organy prowadzące lub nadzo rujące postępo-
wania w tych sprawach. 

Art. 3.4) Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jest działalnością regulowaną 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, 
z późn. zm.5)) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej, zwanego dalej „rejestrem”.

Art. 3a.6) 1. Przedsiębiorcy z innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, państw człon-
kowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
oraz przedsiębiorcy z państw, które zawarły ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowy regulujące 
swobodę świadczenia usług, przed rozpoczęciem czasowego świadczenia usług detektywistycznych na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej są obowiązani do złożenia zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zamiaru rozpo-
częcia czasowego świadczenia usług detektywistycznych.

1)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych 
(Dz. U. Nr 121, poz. 1265), która weszła w życie z dniem 15 czerwca 2004 r.

2)  Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
3)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
4)  W brzmieniu ustalonym przez art. 41 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808), która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2004 r.
5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 983, 1036, 1238, 1304 i 1650.
6)  Dodany przez art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, 

poz. 278), która weszła w życie z dniem 10 kwietnia 2010 r.
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2. O zakończeniu czasowego świadczenia usług detektywistycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsię-
biorca informuje ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Art. 4. 1. Wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 
wymaga posiadania licencji detektywa, zwanej dalej „licencją”.

2. Detektywem w rozumieniu ustawy jest osoba posiadająca licencję.

3. Tytułu zawodowego „detektyw” może używać wyłącznie osoba posiadająca licencję.

Art. 5. (uchylony).7)

Rozdział 2

Prawa i obowiązki detektywa

Art. 6.8) Detektyw powinien, przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, kierować się zasadami etyki, 
lojalnością wobec zlecającego usługę i szczególną staran nością, aby nie naruszyć wolności i praw człowieka i obywatela.

Art. 7. Wykonując usługi detektywistyczne, o których mowa w art. 2 ust. 1, detektyw nie może stosować środków tech-
nicznych oraz metod i czynności operacyjno-rozpoznawczych, zastrzeżonych dla upoważnionych organów na mocy odręb-
nych przepisów.

Art. 8.9) 1.10) Detektyw jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku wykonywanych przez 
niego czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, bez zgody osób, których dane dotyczą, w zakresie sprawy prowadzonej 
przez przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru, wyłącznie w czasie prowadzenia tej sprawy.

2. Detektyw nie może powierzać przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi. 

3.11) Detektyw ma obowiązek przekazać zatrudniającemu przedsiębiorcy przetwarzane dane osobowe, zebrane w toku 
wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, bezpośrednio po zaprzestaniu prowadzenia sprawy lub na jego 
polecenie:

1)  przekazać zleceniodawcy albo innemu detektywowi, wyznaczonemu przez przedsiębiorcę do współdziałania albo do 
przejęcia czynności dla dalszej realizacji usługi, albo

2)  zniszczyć te dane w przypadku rezygnacji zleceniodawcy z ich odbioru lub nieodebrania ich w wyznaczonym terminie.

4. Detektyw jest obowiązany przy przetwarzaniu danych osobowych stosować przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.12)) z wyłączeniem art. 25 ust. 1 
i art. 32–35. 

5.13) Wykonując polecenie, o którym mowa w ust. 3, detektyw sporządza notatkę, którą dołącza się do księgi realizacji 
umowy. Notatka powinna zawierać:

1)  rodzaj wykonanej czynności i sposób jej wykonania;

2)  datę jej wykonania;

3)  podpis osoby, której przekazał dane osobowe, lub przedsiębiorcy, w obecności którego nastąpiło ich zniszczenie.

Art. 9. O ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej, detektyw, w trakcie wykonywania czynności, o których mowa 
w art. 2 ust. 1, może uzyskiwać informacje od osób fizycznych, przedsiębiorców, instytucji, a także organów administracji 
rządowej lub samorządowej.

7)  Przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
8)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
9)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
10)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 17), która weszła w życie z dniem 11 lipca 2011 r.
11)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 10.
12)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 

i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, 
poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371.

13)  Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 10.
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Art. 10. Detektyw podczas wykonywania czynności obowiązany jest posiadać przy sobie licencję oraz okazywać ją na 
żądanie osoby, której czynności dotyczą, w taki sposób, aby zainteresowany miał możliwość odczytać i zanotować imię 
i nazwisko detektywa oraz nazwę organu, który wydał licencję.

Art. 11.14) Detektyw przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, jest obowiązany:

1) przestrzegać przepisów prawa oraz odmówić wykonania czynności niezgodnej z prawem lub nieetycznej; 

2) zachować należytą staranność i rzetelność, a zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzys kanych informacji. 

Art. 11a.15) Detektyw jest obowiązany zawiadomić organ prowadzący rejestr osób, którym wydano licencje, zwany 
dalej „rejestrem detektywów”, o zmianie danych, o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1 lub 2, w terminie 7 dni od dnia 
zmiany tych danych.

Art. 12. 1.16) Detektyw jest obowiązany zachować w tajemnicy źródła informacji oraz okoliczności sprawy, o których 
powziął wiadomość w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1.

2.16) Obowiązek zachowania tajemnicy ciąży na detektywie także po zaprzestaniu wykonywania czynności, o których 
mowa w art. 2 ust. 1.

3. Detektyw może zostać zwolniony z zachowania tajemnicy na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego.

Art. 13.17) Detektyw ma obowiązek sporządzić i przekazać zatrudniającemu go przedsiębiorcy końcowe pisemne spra-
wozdanie z wykonanych w danej sprawie czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, obejmujące:

1)  opis stanu faktycznego;

2)  datę rozpoczęcia czynności;

3)  określenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynności;

4)  datę zakończenia czynności. 

Art. 14. Detektyw ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności, o których mowa 
w art. 2 ust. 1, oraz wskutek podania nieprawdziwych informacji, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Rozdział 3

Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

Art. 15.18) Przedsiębiorca może wykonywać działalność, o której mowa w art. 3, jeżeli:

1)  posiada licencję:

a)  przedsiębiorca lub ustanowiony przez niego pełnomocnik – w przy padku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,

b)  co najmniej jedna osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy lub pełnomocnik ustanowiony przez 
przedsiębiorcę do kierowania dzia łalnością detektywistyczną – w przypadku przedsiębiorcy niebędą cego osobą 
fizyczną;

2)  nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;

3)  osoby nieposiadające licencji, wchodzące w skład organu zarzą dzającego przedsiębiorcy oraz ustanowieni przez ten 
organ prokurenci oraz przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie byli karani za przestępstwa umyślne lub umyślne 
przestępstwa skarbowe;

4)  zawarł umowę ubezpieczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1.

14)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
15)  Dodany przez art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 

(Dz. U. poz. 829), która weszła w życie z dniem 23 sierpnia 2013 r.; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
16)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
17)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
18)  W brzmieniu ustalonym przez art. 41 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.
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Art. 16.18) 1. Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać następujące 
dane:

1)  firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;

2)  numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospo darczej;

3)19)  numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4)20)  imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz w przypadku posiadania licencji – numer licencji:

a)  przedsiębiorcy oraz pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą 
fizyczną,

b)  członków organu zarządzającego, prokurentów i pełnomocników ustanowionych do kierowania wnioskowaną 
działalnością przedsiębiorcy – w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną;

5)  adres stałego miejsca wykonywania działalności.

2. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:

„Oświadczam, że:

1)  dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności detektywistycznej są kompletne i zgodne z prawdą;

2)  znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie usług detektywistycznych, określone 
w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych.”.

3. Oświadczenie powinno również zawierać:

1)  firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;

2)  oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3)  podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Art. 16a.21) 1. Zgłoszenie, o którym mowa w art. 3a, składa się w formie pisemnej lub elektronicznej.

2. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

1)  firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres miejsca zamieszkania;

2)  dane kontaktowe ze wskazaniem numeru telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej;

3)  wskazanie organu, który wydał uprawnienia do stałego wykonywania przez przedsiębiorcę usług detektywistycznych;

4)  informację o posiadanej polisie ubezpieczeniowej lub innych środkach indywidualnego lub zbiorowego ubezpieczenia 
w związku z wykonywaniem działalności detektywistycznej;

5)  informację o zapoznaniu się z przepisami regulującymi świadczenie usług detektywistycznych na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej;

6)  adres biura na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli takie posiada.

Art. 17.18) 1. Organem prowadzącym rejestr jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

2. Organ prowadzący rejestr wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru lub zaświadczenie o zmianie 
wpisu w rejestrze.

Art. 18.18) 1. Rejestr prowadzi się w formie księgi ewidencyjnej.

2. Rejestr może być prowadzony w systemie informa tycznym. 

3. Do księgi ewidencyjnej załącza się w porządku chronologicznym wnioski, oświadczenia oraz inne dokumenty.

19)  W brzmieniu ustalonym przez art. 23 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatni-
ków i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016), która weszła w życie z dniem 1 września 2011 r.

20)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 10.
21)  Dodany przez art. 38 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 6.
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Art. 19.18) Wpisowi do rejestru podlegają następujące dane:

1)  data wniosku o wpis do rejestru;

2)  firma przedsiębiorcy, jego siedziba i adres;

3)  dane osób uprawnionych do reprezentacji przedsiębiorcy, ze wskazaniem osób posiadających licencje, o których mo-
wa w art. 15 pkt 1, oraz numer licencji;

4)  numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy;

5)  numer w ewidencji działalności gospo darczej albo w rejestrze przedsiębiorców;

6)  adres stałego miejsca wykonywania działalności;

7)  data dokonania wpisu do rejestru;

8)  imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika dokonującego wpisu do rejestru oraz jego czytelny podpis.

Art. 20. (uchylony).22)

Art. 21. (uchylony).22)

Art. 22. (uchylony).22)

Art. 23. 1.23) Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w za kresie usług detektywistycznych jest obowiązany:

1)  (uchylony);24)

2) zachowywać formę pisemną umów dotyczących wykony wanej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywi-
stycznych;

3) prowadzić i przechowywać dokumentację dotyczącą zatrudnianych detektywów oraz zawieranych i realizo wanych 
umów; 

4) przedstawiać dokumentację, o której mowa w pkt 3, na żądanie organu upoważnionego do kontroli.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj dokumentacji, o której mowa 
w ust. 1 pkt 3, formy jej prowadzenia oraz okres przechowywania, uwzględniając w szczególności wykaz zatrudnionych 
przez przedsiębiorcę detektywów, rejestr zawartych umów wraz z opisem ich realizacji, a także sprawozdanie kończące 
postępowanie w sprawie.

Art. 23a.25) 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych, będący osobą 
fizyczną, jest obowiązany zachować w tajemnicy źródło informacji oraz okoliczności sprawy, o których powziął wiado-
mość w związku z wykonywaniem umowy zawartej ze zleceniodawcą, o której mowa w art. 2 ust. 1.

2. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych, niebędą-
cego osobą fizyczną, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na wszystkich osobach, które działając na rzecz przed-
siębiorcy powzięły wiadomość o źródłach informacji oraz okolicznościach sprawy będącej przedmiotem umowy zawartej 
pomiędzy przedsiębiorcą a zleceniodawcą, o której mowa w art. 2 ust. 1.

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, albo osoby, o których mowa w ust. 2, mogą zostać zwolnieni z zachowania 
tajemnicy na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego.

Art. 23b.25) 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych ma obowiązek 
sporządzić końcowe pisemne sprawoz danie z wykonanych czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, zawierające w szcze-
gólności:

1) datę zawarcia umowy;

2) opis przedmiotu umowy;

3) określenie zakresu i przebiegu przeprowa dzonych czynności;

4) opis stanu faktycznego;

5) datę zakończenia czynności w sprawie.

22)  Przez art. 41 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.
23)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
24)  Przez art. 41 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.
25)  Dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
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2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, wraz z ma teriałami dokumentującymi opis stanu faktycznego przekazuje się 
zleceniodawcy.

3. W przypadku gdy sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje dotyczące przeprowadzonych czynno-
ści w sprawach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6, przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług 
detektywistycznych sporządza jego kopię i przechowuje ją przez okres 2 lat od dnia sporządzenia, jednak nie dłużej niż do 
dnia zaprzestania przez przedsiębiorcę wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Art. 23c.25) Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych ponosi odpowie-
dzialność za szkody wyrządzone podczas wykony wania tych usług oraz wskutek podania nieprawdziwych informacji, na 
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Art. 24. 1.26) Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych jest obowiąza-
ny do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności 
detektywa.

2.27) Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrz-
nych, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpiecze-
nia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyj-
ną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadań.

Art. 25.28) Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych jest obowiązany, 
niezwłocznie po zawarciu umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1, powiadomić na piśmie o jej zawarciu organ prowadzący 
postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, jeżeli z treści tej umo-
wy wynika, że może się ona wiązać ze sprawą, w której prowadzone jest postępowanie.

Art. 25a.29) 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodar czą w zakresie usług detektywistycznych jest uprawnio-
ny do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku wykonywanych czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, bez 
zgody osób, których dane dotyczą.

2. Przedsiębiorca nie może powierzać przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1, innemu podmiotowi, z wyjąt-
kiem detektywa wykonującego na rzecz tego przedsiębiorcy czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1. 

3.30) Przedsiębiorca ma obowiązek zniszczyć przetwarzane dane osobowe, zebrane w toku wykonywania działalności, 
najpóźniej bezpośrednio po wykreśleniu z rejestru.

4. Przedsiębiorca jest obowiązany przy przetwarzaniu danych osobowych stosować przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych oso bowych, z wyłączeniem art. 25 ust. 1 i art. 32–35.

Art. 25b.29) Przedsiębiorca jest uprawniony do żądania od zleceniodawcy dokumentów, w tym okazania dokumentów 
stwierdzających tożsamość, koniecznych do oceny, czy zawarcie umowy i jej wykonanie będzie zgodne z wymaganiami 
określonymi w art. 6 oraz art. 11.

Art. 26. (uchylony).31)

Art. 27.32) 1. Kontrolę działalności w zakresie usług detektywistycznych przeprowadza organ prowadzący rejestr.

2.33) Organ, o którym mowa w ust. 1, może upoważnić do przeprowadzenia kontroli działalności gospodarczej w zakre-
sie usług detektywistycznych Komendanta Głównego Policji oraz komendantów wojewódzkich Policji.

Art. 28.34) W sprawach działalności w zakresie usług detektywistycznych nieuregulowanych w ustawie stosuje się prze-
pisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

26)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
27)  W brzmieniu ustalonym przez art. 156 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fun-

duszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152), która weszła w życie z dniem 
1 stycznia 2004 r.

28)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
29)  Dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
30)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 10.
31)  Przez art. 41 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.
32)  W brzmieniu ustalonym przez art. 41 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.
33)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 10.
34) W brzmieniu ustalonym przez art. 41 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.
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Rozdział 4

Wymagania kwalifikacyjne detektywów

Art. 29. 1. O wydanie licencji może ubiegać się osoba, jeżeli:

1)35)  posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje 
jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia 
lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)  ukończyła 21 lat;

3)  posiada wykształcenie co najmniej średnie;

4)  ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

5)36)  nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)36)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7)37)  nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczy-
pospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat;

8)37)  posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej 
miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo – w przypadku 
obywatela innego państwa – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na 
miejsce jej zamieszkania;

9)38)  posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, stwierdzoną orzeczeniem 
lekarskim;

10)39) legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, 
ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania dzia-
łalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

2.40) Okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4–6 i 10, potwierdzają odpowiednio: pisemne oświadczenie osoby ubie-
gającej się o wydanie licencji oraz zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 10, albo decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa. Dokumenty te osoba ubiegająca się o wydanie licencji jest obowią-
zana złożyć wraz z wnioskiem o jej wydanie.

3. (uchylony).41)

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb składania wniosku o wydanie 
licencji oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, uwzględniając potrzebę 
zapewnienia sprawności postępowania.

5.42) Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie szkolenia, 
w tym szczegółową tematykę i formę jego prowadzenia, jednostki właściwe do jego prowadzenia i wzór zaświadczenia 
o ukończeniu szkolenia, mając na względzie zapewnienie właściwego szkolenia detektywa, prawidłowego wykonywania 
usług detektywistycznych i wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej ustawy oraz bezpieczeństwo przetwarza-
nych danych osobowych.

35)  W brzmieniu ustalonym przez art. 15 pkt 2 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 15; wszedł w życie z dniem 
1 stycznia 2014 r.

36) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
37)  W brzmieniu ustalonym przez art. 15 pkt 2 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 15; wszedł w życie z dniem 1 stycz-

nia 2014 r.
38)  Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 1; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a 

tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 10.
39)  Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 10; w brzmieniu ustalonym przez art. 15 pkt 2 lit. a 

tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 15; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
40)  W brzmieniu ustalonym przez art. 15 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 15; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
41)  Przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 10.
42)  Dodany przez art. 15 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 15; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
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Art. 30. (uchylony).43)

Art. 30a. (uchylony).44) 

Art. 30b. (uchylony).44) 

Art. 30c. (uchylony).44)

Art. 31. (uchylony).43)

Art. 32. (uchylony).43)

Art. 33. (uchylony).43)

Art. 33a. (uchylony).45)

Art. 33b. (uchylony).45)

Art. 33c. (uchylony).45)

Art. 34. (uchylony).43)

Art. 35. 1.46) Licencję wydaje, odmawia jej wydania, zawiesza lub cofa, w drodze decyzji administracyjnej, komendant 
wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie licencji, a w przypadku 
osoby niemającej miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Komendant Stołeczny Policji.

2. Licencję wydaje się na czas nieoznaczony.

3. Za wydanie licencji pobiera się opłatę. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicz-
nych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za licencję oraz tryb jej wnoszenia, uwzględniając w szczególno-
ści termin wnoszenia opłaty i podmiot uprawniony do jej pobierania, a także okoliczność, że opłata powinna zapewniać 
pokrycie kosztów związanych z wydaniem licencji.

Art. 36.47) 1. Licencja zawiera:

1) imię i nazwisko posiadacza;

2) fotografię posiadacza;

3) numer licencji, datę jej wystawienia i oznaczenie organu wystawiającego.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór licencji oraz tryb jej wydawania, 
uwzględniając wymiary i ele menty graficzne wzoru licencji oraz potrzebę zapewnienia sprawności postępowania w sprawie 
jej wydania. 

Art. 37. 1.48) Komendant wojewódzki Policji odmawia wydania licencji, jeżeli osoba ubiegająca się o jej wydanie nie 
spełnia wymogów, o których mowa w art. 29 ust. 1.

2. Komendant wojewódzki Policji cofa i zatrzymuje licencję, jeżeli detektyw:

1)49)  przestał spełniać jeden z warunków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4, 6 lub 9;

2)  wniósł zawiadomienie na piśmie o zaprzestaniu wykonywania czynności detektywa.

43)  Przez art. 15 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 15; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
44)  Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 10; uchylony przez art. 15 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośni-

ku 15; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
45)  Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 10; uchylony przez art. 15 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośni-

ku 15; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
46)  W brzmieniu ustalonym przez art. 15 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 15; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
47)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
48)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnośniku 10.
49)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
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Art. 38. 1. Komendant wojewódzki Policji, w przypadku powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania karnego 
przeciwko detektywowi o przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, życiu, zdrowiu, mieniu, obrotowi gospodar-
czemu lub wolności, zawiesza prawa wynikające z licencji do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie.

2. Komendant wojewódzki Policji, w przypadku powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania karnego przeciwko 
detektywowi o przestępstwo umyślne inne niż wymienione w ust. 1 lub postępowania w sprawie o umyślne przestępstwo 
skarbowe, może zawiesić prawa wynikające z licencji do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie.

3. Komendant wojewódzki Policji, w przypadku zawieszenia praw wynikających z licencji, zatrzymuje licencję.

Art. 39. Organy uprawnione do prowadzenia postępowań karnych oraz postępowań w sprawach o przestępstwa skarbo-
we mają obowiązek powiadomić komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania  
detektywa o wszczęciu postępowania karnego przeciwko osobie posiadającej licencję.

Art. 39a.50) 1. Komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania detektywa, a w przypad-
ku detektywa niemającego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Komendant Stołeczny Policji, 
jest obowiązany zawiadomić niezwłocznie organ prowadzący rejestr detektywów, o którym mowa w art. 40 ust. 1, o wyda-
niu licencji detektywa.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje dane określone w art. 40 ust. 2 pkt 1–3.

3. Komendant wojewódzki Policji lub Komendant Stołeczny Policji, w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa 
w art. 37 ust. 2 albo w art. 38 ust. 1 albo 2, jest obowiązany zawiadomić o tym organ prowadzący rejestr detektywów, w ter-
minie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Art. 40. 1.51) Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi rejestr detektywów.

2. Rejestr detektywów obejmuje następujące dane:

1)  imię i nazwisko;

2)  adres zamieszkania;

3)  numer licencji i datę jej wydania; 

4)  datę zawieszenia lub cofnięcia licencji.

3.52) Rejestr detektywów jest jawny w zakresie potwierdzania posiadania przez wskazaną osobę uprawnień detektywa. 
W pozostałym zakresie dane są udostępniane sądom, organom prokuratury oraz organom administracji publicznej, a także 
podmiotom, które udokumentują posiadanie w tym interesu prawnego.

Art. 41. Osoby posiadające licencję są obowiązane poddawać się okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym.

Art. 41a.53) W stosunku do osób, wobec których zostało wydane orzeczenie:

1)  lekarskie, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9,

2)  lekarskie i psychologiczne, na podstawie przepro wa dzonych badań, o których mowa w art. 41

– nie stosuje się przepisów art. 229 § 1 i 2 Kodeksu pracy. 

Art. 42. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz 
ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:

1)  zakres badań lekarskich i psychologicznych, którym jest obowiązana poddać się osoba ubiegająca się o wydanie licen-
cji, oraz zakres i częstotliwość przeprowadzania tych badań w odniesieniu do osób posiadających licencję;

2)54)  kwalifikacje oraz dodatkowe wymogi dotyczące lekarzy i psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań 
oraz wydawania orzeczeń, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9;

50)  Dodany przez art. 15 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 15; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
51)  W brzmieniu ustalonym przez art. 15 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 15; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
52)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
53)  Dodany przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
54)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.



Dziennik Ustaw – 13 –  Poz. 273

 

3)  warunki i tryb:

a)  odwoływania się od orzeczeń lekarskich,

b)  uzyskiwania i utraty przez lekarzy i psychologów uprawnień do przeprowadzania badań lekarskich i psycholo-
gicznych,

c)  kontroli wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawania orzeczeń lekarskich;

4)  sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami lekarskimi i psychologicznymi oraz wzory stosowanych 
dokumentów;

5)  maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne.

2.55) W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić okoliczność, aby wyniki badań odzwierciedlały 
stan zdrowia psychicznego osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz kwalifikacje lekarzy odpowiednio do rodzaju badań, 
a także okoliczność, że stawki opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 5, powinny zapewniać zwrot kosztów przeprowadzonych 
badań.

Art. 43.56) Koszty związane z przeprowadzeniem badań potwierdzających zdolność psychiczną do wykonywania czyn-
ności detektywa ponosi osoba poddająca się badaniu.

Rozdział 5

Przepisy karne

Art. 44. Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 25, nie wypełnia obowiązku zawiadomienia organu prowa-
dzącego postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe o zawarciu 
umowy mającej związek ze sprawą, w której prowadzone jest postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestęp-
stwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności 
do lat 2.

Art. 45. Kto podczas świadczenia usług detektywistycznych wykonuje czynności ustawowo zastrzeżone dla organów 
i instytucji państwowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 46. 1.57) Kto wykonuje działalność w zakresie usług detektywistycznych bez wymaganego wpisu do rejestru, pod-
lega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.

2. Tej samej karze podlega osoba wykonująca czynności detektywa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 
bez wymaganej licencji.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 47–49. (pominięte).58)

Art. 50. (uchylony).59)

Art. 51. (pominięty).60)

55)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnośniku 10.
56)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku 10.
57)  W brzmieniu ustalonym przez art. 41 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.
58)  Zamieszczone w obwieszczeniu.
59)  Przez art. 41 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.
60)  Jako niezgodny z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

3 października 2001 r. sygn. akt K. 27/2001 (Monitor Polski Nr 45, poz. 739). 
 Ustawa weszła w życie – zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 oraz z 2001 r. Nr 46, poz. 499) – po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, które miało miejsce 
w dniu 15 lutego 2002 r.



DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r.

Poz. 1638

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tematykę i formę prowadzenia szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa;

2) jednostki właściwe do prowadzenia szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa;

3) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

§ 2. Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa, zwane dalej „szkoleniem”, obejmuje zagadnie-
nia dotyczące:

1) ochrony danych osobowych;

2) ochrony informacji niejawnych;

3) przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa;

4) przepisów regulujących zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

§ 3. Tematykę szkolenia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Szkolenie trwa łącznie co najmniej 50 godzin zajęć edukacyjnych, z czego minimalny czas trwania szkolenia 
z zagadnień, o których mowa w § 2:

1) pkt 1 i 2 – wynosi 15 godzin łącznie;

2) pkt 3 – wynosi 15 godzin;

3) pkt 4 – wynosi 20 godzin.

2. Szkolenie przeprowadza się w formie stacjonarnej.

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 
(Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2021, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 121, 
poz. 1265 i Nr 173, poz. 1808, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 6, poz. 17 i Nr 171, poz. 1016 oraz 
z 2013 r. poz. 829.
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§ 5. Jednostkami właściwymi do prowadzenia szkolenia są:

1) podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.3));

2) podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty;

3) usługodawcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278, z późn. zm.4)). 

§ 6. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. 
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, 
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, 
Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. 
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, 
Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, 
poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265 i 1317.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 227, poz. 1367 i Nr 228, poz. 1368.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 16 grudnia 2013 r. (poz. 1638)

Załącznik nr 1 

TEMATYKA SZKOLENIA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DETEKTYWA

Temat I: Ochrona danych osobowych

1. Pojęcie danych osobowych.

2. Organy ochrony danych osobowych.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych.

4. Zasady rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych.

5. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych.

Temat II: Ochrona informacji niejawnych

1. Pojęcie informacji niejawnych.

2. Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

3. Klasyfikacja informacji niejawnych.

4. Zasady ochrony informacji niejawnych.

5. Dostęp do informacji niejawnych.

6. Zasady przetwarzania informacji niejawnych.

7. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informa-
cji niejawnych.
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Temat III: Prawa i obowiązki detektywa

1. Ustawowe uprawnienia detektywa.

2. Obowiązki detektywa.

3. Odpowiedzialność cywilna i karna detektywa.

Temat IV: Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

2. Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych.

3. Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy.

4. Organy uprawnione do kontroli działalności gospodarczej.

5. Uprawnienia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej. 

6. Rejestr działalności regulowanej i jego forma.

7. Przepisy regulujące wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie usług 
detektywistycznych przez obywateli Unii Europejskiej. 

8. Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych na te-
renie Unii Europejskiej.
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Załącznik nr 2

WZÓR
..................................................................

(pieczątka jednostki właściwej do prowadzenia
szkolenia dla osób ubiegających się

o wydanie licencji detektywa)

ZAŚWIADCZENIE
o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się

o wydanie licencji detektywa

Zaświadcza się, że Pan/i 

.....................................................................................................................................................................................................
(imię/imiona i nazwisko)

...........................................................                 ........................................................          .......................................................
(data urodzenia)                                                                   (miejsce urodzenia)                                                (numer PESEL1))

ukończył/a szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................
(nazwa szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa)

w wymiarze ............. godzin

prowadzone przez 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres jednostki właściwej do prowadzenia szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa)

................................................................................
(miejscowość, data)

Nr .............../20..... r.2)

................................................................................
(pieczątka i podpis dyrektora/kierownika

jednostki właściwej do prowadzenia szkolenia dla osób
ubiegających się o wydanie licencji detektywa)

1) W przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL, należy wpisać nazwę i numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość.
2) Wpisać numer z ewidencji zaświadczeń prowadzonej przez jednostkę właściwą do prowadzenia szkolenia dla osób ubiegających się 

o wydanie licencji detektywa.



Dziennik Ustaw Nr 142 — 8669 — Poz. 834

 

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. 
o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, 
poz. 110, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1)  szczegółowy zakres obowiązujących tematów 
egzaminacyjnych; 

2)  tryb wyznaczania członków komisji egzaminacyjnej, 
zwanej dalej „komisją”, i członków zespołu do przy-
gotowania pytań i zadań praktycznych na egzamin, 
zwanego dalej „zespołem”; 

3)  tryb i sposób pracy komisji; 

4)  tryb pracy zespołu oraz sposób opracowania i prze-
kazania Komendantowi Głównemu Policji pytań 
i zadań praktycznych na egzamin; 

5)  szczegółową organizację egzaminu, w tym sposób 
oceniania i określenie czasu trwania egzaminu; 

6)  sposób przeprowadzania i dokumentowania egza-
minu; 

7)  wzory dokumentów egzaminacyjnych. 

§ 2. Ustala się szczegółowy zakres tematów egza-
minacyjnych dla osób ubiegających się o licencję de-
tektywa, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 3. Komendant Główny Policji: 

1)  wyznacza przedstawiciela do składu komisji; 

2)  występuje do podmiotów, o których mowa w art. 30 
ust. 4 pkt 1 i 3—6 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usłu-
gach detektywistycznych, o wyznaczenie przedsta-
wicieli do składu komisji nie później niż 30 dni przed 
datą egzaminu; 

3)  wyznacza termin i miejsce przeprowadzania egza-
minu. 

§ 4. W terminie, o którym mowa w § 3 pkt 2, Ko-
mendant Główny Policji zwraca się do komendantów 
szkół Policji o wyznaczenie osób do składu zespołu do 
przygotowania pytań i zadań praktycznych na egzamin. 

§ 5. Komendant Główny Policji powołuje: 

1)  zespół — nie później niż 21 dni przed planowanym 
terminem egzaminu; 

2)  komisję i wyznacza jej przewodniczącego, którym 
jest funkcjonariusz Komendy Głównej Policji — nie 
później niż 7 dni przed planowanym terminem 
egzaminu. 

§ 6. 1. Zespół opracowuje zestaw pytań i zadań 
praktycznych na każdy dzień egzaminu, obejmujący: 

1)  na część pisemną egzaminu: 

a)  test składający się z 80 pytań, zawierający po 
3 warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest 
prawidłowa, zwany dalej „testem”, oraz kartę 
odpowiedzi, które następnie powiela w liczbie 
egzemplarzy odpowiadającej liczbie osób zda- 
jących, 

b)  arkusz prawidłowych odpowiedzi do testu, 

c)  zadanie praktyczne wraz z wytycznymi do zadania, 
które powiela w liczbie egzemplarzy odpowiada-
jącej liczbie osób zdających, 

d)  rozwiązanie zadania praktycznego wraz z kryte-
riami oceny; 

2)  na część ustną egzaminu: 

a)  karty zawierające po 6 pytań, w liczbie odpowia-
dającej liczbie osób zdających, 

b)  odpowiedzi na pytania z części ustnej egzaminu 
dla każdego z członków komisji. 

2. Test powinien zawierać pytania z wszystkich te-
matów określonych w załączniku nr 1 do rozporządze-
nia, w tym z tematu XII powinno być nie mniej niż 
20 pytań. 

3. Arkusz prawidłowych odpowiedzi do testu, roz-
wiązanie zadania praktycznego wraz z kryteriami oceny 
oraz odpowiedzi na pytania z części ustnej egzaminu 
są przeznaczone wyłącznie dla komisji. 

§ 7. 1. Czynności, o których mowa w § 6 ust. 1, zespół 
wykonuje na posiedzeniach. 

2. Każdy członek zespołu podczas posiedzenia zgła-
sza: 

1)  propozycje pytań testowych na część pisemną 
egzaminu, zawierających po 3 warianty odpowiedzi, 
z których tylko jedna jest prawidłowa; 

2)  propozycje zadania praktycznego na część pisemną 
egzaminu, wraz z wytycznymi do zadania oraz jego 
rozwiązaniem i kryteriami oceny; 

3)  propozycje pytań na część ustną egzaminu wraz 
z odpowiedziami. 

834

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia-
łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2002 r. Nr 238, poz. 2021, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, 
z 2004 r. Nr 121, poz. 1265 i Nr 173, poz. 1808, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1112, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. 
Nr 6, poz. 17.
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3. Członkowie zespołu wspólnie uzgadniają brzmie-
nie testu, zadania praktycznego oraz brzmienie pytań 
na egzamin ustny. 

§ 8. 1. Test wraz z arkuszem prawidłowych odpo-
wiedzi i zadanie praktyczne z wytycznymi, rozwiązaniem 
oraz kryteriami oceny, a także karty zawierające po 
6 pytań na część ustną wraz z odpowiedziami są dru-
kowane, powielane i przechowywane w sposób unie-
możliwiający ich nieuprawnione ujawnienie. 

2. Wyznaczony przez zespół przedstawiciel przesy-
ła Komendantowi Głównemu Policji opracowany zestaw 
pytań i zadań praktycznych w zamkniętej i opieczęto-
wanej kopercie nie później niż 7 dni przed wyznaczonym 
terminem egzaminu. 

3. Komendant Główny Policji przekazuje przewod-
niczącemu komisji zestaw, o którym mowa w ust. 2, nie 
wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem 
egzaminu. 

§ 9. 1. Przed przystąpieniem do egzaminu osoba 
zdająca okazuje komisji dokument potwierdzający jej 
tożsamość. 

2. Każda osoba zdająca przystępuje do części 
pisemnej i ustnej w jednym dniu. 

3. Egzamin przeprowadza się w warunkach zapew-
niających osobom zdającym samodzielną pracę. Korzy-
stanie przez osobę zdającą z pomocy osób trzecich lub 
materiałów pomocniczych powoduje wykluczenie jej 
z egzaminu. 

§ 10. 1. Przewodniczący komisji otwiera kopertę na 
sali egzaminacyjnej w obecności wszystkich członków 
komisji oraz osób zdających i  ogłasza rozpoczęcie 
egzaminu. 

2. Część pisemna egzaminu polega na rozwiązaniu 
testu, składającego się z 80 pytań, i wykonaniu zadania 
praktycznego. 

3. Odpowiedzi na pytania testowe zaznacza się na 
karcie odpowiedzi. 

4. Dopuszcza się dokonanie jednej poprawki w ra-
mach jednego pytania. Nieprawidłowe zaznaczenie 
osoba zdająca umieszcza w kółku i podpisuje. 

5. Część pisemna trwa 110 minut liczonych od mo-
mentu rozdania wszystkim zdającym egzemplarzy testu, 
wraz z kartami odpowiedzi, i zadania praktycznego wraz 
z wytycznymi. 

6. Każdą kartę odpowiedzi oraz zadanie praktyczne 
sprawdza przewodniczący i członkowie komisji. 

§ 11. 1. Odpowiedzi na pytania testowe ocenia się 
w następujący sposób: 

1)  odpowiedź prawidłowa: 1 punkt; 

2)  odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi: 
0 punktów. 

2. Wykonanie zadania praktycznego ocenia się 
w skali 0—10 punktów. 

3. Część pisemną uważa się za zdaną, jeżeli zdający 
uzyskał co najmniej 63 punkty. 

§ 12. 1. Część ustna egzaminu polega na udzieleniu 
odpowiedzi na pytania zamieszczone na wylosowanej 
przez zdającego karcie pytań. 

2. Członkowie komisji mogą zadawać dodatkowe 
pytania bezpośrednio związane z wylosowaną kartą 
pytań. 

3. Każda karta zawiera 6 pytań, w tym co najmniej 
jedno z tematu XII. 

4. Każdy z członków komisji ocenia odrębnie odpo-
wiedzi na każde pytanie, przyznając za odpowiedź pra-
widłową 1 punkt, za nieprawidłową lub jej brak — 
0 punktów. Sumuje się punkty wszystkich odpowiedzi. 

5. Część ustną egzaminu uważa się za zdaną, jeżeli 
zdający uzyskał co najmniej 24 punkty. 

§ 13. Komisja — w przypadku stwierdzenia błędu 
w teście, zadaniu praktycznym lub w pytaniach na część 
ustną — uchyla pytanie lub zadanie. Uchylone pytanie 
lub zadanie nie jest brane pod uwagę przy określeniu 
wyniku egzaminu lub jego części. 

§ 14. Komisja podejmuje decyzje, w drodze uchwał, 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów 
decydujący jest głos przewodniczącego komisji. 

§ 15. 1. Przebieg egzaminu każdej osoby zdającej 
dokumentuje się w protokole indywidualnym, którego 
wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

2. Protokół indywidualny podpisuje przewodniczą-
cy komisji oraz jej członkowie. 

3. Protokół indywidualny dołącza się do protokołu 
zbiorczego, o którym mowa w § 16. 

§ 16. 1. Przewodniczący komisji sporządza po za-
kończeniu egzaminu protokół zbiorczy, który podpisu-
ją wszyscy członkowie komisji. 

2. Protokół zbiorczy zawiera w szczególności infor-
macje dotyczące: 

1)  liczby osób przystępujących do egzaminu; 

2)  liczby osób, które zdały egzamin z wynikiem pozy-
tywnym; 

3)  dokładnego czasu trwania egzaminu; 

4)  podjętych uchwał związanych z przebiegiem egza-
minu. 

3. Wzór protokołu zbiorczego stanowi załącznik 
nr 3 do rozporządzenia. 

§ 17. Protokoły, o których mowa w § 15 i 16, prze-
chowuje się w Komendzie Głównej Policji zgodnie 
z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów. 
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§ 18. 1. Przewodniczący komisji nie dopuszcza do 
przeprowadzenia egzaminu, a rozpoczęty przerywa, 
jeżeli koperta z zestawem pytań i zadań praktycznych 
na egzamin została otwarta przed jego rozpoczęciem 
lub skład komisji jest niezgodny ze składem określonym 
w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywi-
stycznych. 

2. Informacje o sytuacji, o której mowa w ust. 1, 
przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie, w for-
mie pisemnej, Komendantowi Głównemu Policji. 

§ 19. 1. Po zdaniu egzaminu przewodniczący komi-
sji wydaje osobie zdającej zaświadczenie potwierdza-
jące ten fakt. 

2. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 4 do 
rozporządzenia. 

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lip-
ca 2011 r.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:
J. Miller

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listo-
pada 2002 r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegających 
się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. Nr 186, poz. 1559 
oraz z 2005 r. Nr 41, poz. 394), które traci moc z dniem 11 lip-
ca 2011 r. na podstawie art. 4 ustawy z dnia 26 listopada 
2010 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 17).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 lipca 2011 r. (poz. 834)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TEMATÓW EGZAMINACYJNYCH DLA OSÓB
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DETEKTYWA

Temat I: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

1.  Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela 
— zasady ogólne 

2.  Wolności i prawa osobiste 

3.  Środki ochrony wolności i praw 

4.  Źródła prawa

Temat II: Przepisy ustrojowe 

1.  Podział władzy 

2.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

3.  Skład i zadania Rady Ministrów 

4.  Władza ustawodawcza 

5.  Samorząd terytorialny

Temat III: Organizacja i funkcjonowanie organów ści-
gania i wymiaru sprawiedliwości 

1.  Organizacja i zadania prokuratury 

2.  Udział prokuratora w postępowaniu karnym 

3.  Prawa i obowiązki prokuratora 

4.  Ustawowe zadania Policji 

5.  Prawa policjantów wykonujących czynności służ-
bowe 

6.  Ustawowe środki przymusu bezpośredniego uży-
wane przez Policję

7.  Czynności operacyjno-rozpoznawcze — pojęcie ogó-
lne

8.  Zakres uprawnień Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego i Agencji Wywiadu

9.  Prawa funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

10.  Zakres uprawnień Straży Granicznej

11.  Prawa funkcjonariuszy Straży Granicznej wykonu-
jących czynności służbowe

12.  Zadania Centralnego Biura Antykorupcyjnego

13.  Zakres uprawnień funkcjonariuszy Centralnego Biu-
ra Antykorupcyjnego

14.  Organizacja sądów

15.  Status sędziego

16.  Ławnicy 

Temat IV: Ochrona danych osobowych 

1.  Pojęcie danych osobowych

2.  Organy ochrony danych osobowych

3.  Zasady przetwarzania danych osobowych

4.  Zasady rejestracji i prowadzenia zbiorów danych 
osobowych 

Temat V: Ochrona informacji niejawnych 

1.  Pojęcie informacji niejawnych

2.  Zakres informacji podlegających ochronie na mocy 
ustawy o ochronie informacji niejawnych

3.  Klasyfikacja informacji niejawnych

4.  Zasady ochrony informacji niejawnych

5.  Dostęp do informacji niejawnych

6.  Zasady przetwarzania informacji niejawnych

7.  Odpowiedzialność karna związana z niezachowa-
niem przepisów ustawy o ochronie informacji nie-
jawnych 
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Temat VI: Wybrane elementy prawa cywilnego 

1.  Zobowiązania — pojęcie ogólne

2.  Czyny niedozwolone i odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone przez sprawców czynów niedozwolo-
nych

3.  Prawa i obowiązki wierzyciela i dłużnika

4.  Ochrona dóbr osobistych 

Temat VII: Wybrane elementy prawa cywilnego 
procesowego 

1.  Uprawnienia powoda

2.  Prawa i obowiązki pozwanego

3.  Dowody w postępowaniu cywilnym

4.  Postępowanie w sprawach małżeńskich

5.  Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń 
społecznych 

Temat VIII: Wybrane elementy prawa karnego 

1.  Definicja przestępstwa i wykroczenia

2.  Podział formalny czynów karalnych na przestępstwa 
i wykroczenia

3.  Podział przestępstw na zbrodnie i występki

4.  Pojęcie winy umyślnej i nieumyślnej

5.  Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających 
odpowiedzialność karną

6.  Instytucja obrony koniecznej i stanu wyższej ko-
nieczności

7.  Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i wolności

8.  Przestępstwa i wykroczenia przeciwko mieniu

9.  Przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeń-
stwu w komunikacji

10.  Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wia-
rygodności dokumentów

11.  Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu 
i obrotowi pieniędzmi 

Temat IX: Wybrane elementy prawa karnego 
procesowego 

1.  Uprawnienia pokrzywdzonego

2.  Prawa i obowiązki świadka

3.  Prawa i obowiązki oskarżonego

4.  Dowody w procesie karnym

5.  Ujęcie osoby

6.  Społeczny i  prawny obowiązek powiadomienia 
o przestępstwie ściganym z urzędu 

Temat X: Wybrane elementy kryminalistyki 

1.  Pojęcie i zakres kryminalistyki

2.  Problematyka metod przestępczych — zagadnienia 
wybrane:

1)  przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu

2)  przestępczość związana z narkotykami

3)  podpalenia

4)  oszustwo, fałszerstwo

5)  „pranie brudnych pieniędzy”

6)  przestępczość komputerowa

7)  wypadki i kolizje drogowe

8)  przemyt

3.  Problematyka metod dochodzeniowo-śledczych 
— zagadnienia wybrane:

1)  czynniki sprzyjające efektywności dochodzenia 
i śledztwa

2)  oględziny procesowe

4.  Identyfikacja kryminalistyczna — zagadnienia wy-
brane:

1)  ślady i dowody

2)  identyfikacja osób, samochodów i narkotyków 

Temat XI: Wybrane elementy kryminologii 

1.  Pojęcie kryminologii

2.  Metody badań kryminologicznych — zagadnienia 
wybrane:

1)  obserwacja

2)  wywiady i kwestionariusze

3)  wykorzystanie dokumentów 

Temat XII: Wybrane zagadnienia dotyczące 
wykonywania usług detektywistycznych 

1.  Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w za-
kresie usług detektywistycznych

2.  Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność 
gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych

3.  Odpowiedzialność cywilna i karna przedsiębiorcy

4.  Prawa i obowiązki detektywa

5.  Przesłanki cofnięcia licencji detektywa

6.  Przesłanki zawieszenia praw wynikających z licencji 
detektywa

7.  Tryb uzyskiwania i utraty uprawnień do wykonywa-
nia usług detektywistycznych

8.  Ochrona danych osobowych uzyskanych przez de-
tektywa w toku wykonywania czynności

9. Odpowiedzialność karna i cywilna detektywów

10.  Dokumentacja wymagana przy prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej w zakresie usług detektywi-
stycznych

11.  Dokumentowanie czynności przez detektywa

12.  Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania dzia-
łalności gospodarczej w zakresie usług detektywi-
stycznych na terenie Unii Europejskiej
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Załącznik nr 2 

WZÓR

Warszawa, dnia ..............................

PROTOKÓŁ INDYWIDUALNY
EGZAMINU NA LICENCJĘ DETEKTYWA

NR ………/………….
(rok)

Pan(i) ..............................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia)

przystąpił(a) w dniu ............................................. 20... r. do egzaminu dla osób ubiegających się o wydanie licencji 
detektywa, przeprowadzonego przez Komisję Egzaminacyjną powołaną decyzją nr ..../20.... Komendanta Głównego 
Policji z dnia ............................................. 20... r., w składzie:

Przewodniczący — 

...........................................................................................................................................................................................

Członkowie:

— przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych — ..........................................................................

— przedstawiciel Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie — .................................................................................

— przedstawiciel Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie — ...................................................................................

—  przedstawiciel środowiska naukowego, reprezentującego jedną z dziedzin wiedzy, o których mowa w art. 33 
ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, wskazany przez władze uczelni lub innych ośrod-
ków naukowych — ....................................................................................................................................................

—  przedstawiciel organizacji zawodowych zrzeszających detektywów, wybrany z listy reprezentantów sporządzonej 
przez te organizacje — ...............................................................................................................................................

Część pisemna

Po sprawdzeniu stwierdzono ........... prawidłowych odpowiedzi.
Po sprawdzeniu zadania praktycznego przyznano ........... punktów za jego wykonanie.
Łącznie zdający(a) uzyskał(a) ........... punktów, co oznacza, że część pisemna została zaliczona/nie została zaliczona*.

Część ustna

Zdający(a) udzielał(a) odpowiedzi na pytania z karty nr ........... i uzyskał(a) następującą liczbę punktów:

— pytanie nr 1 — ......................................................................................

— pytanie nr 2 — ......................................................................................

— pytanie nr 3 — ......................................................................................

— pytanie nr 4 — ......................................................................................

— pytanie nr 5 — ......................................................................................

— pytanie nr 6 — ......................................................................................

Po przeprowadzeniu części ustnej egzaminu przyznano ........... punktów, co oznacza, że część ustna została 
zaliczona/nie została zaliczona*.
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Uchwałą Komisji Egzaminacyjnej z dnia ...................................................  zdający(a) uzyskał(a) ocenę ...................
................................ z przeprowadzonego egzaminu na licencję detektywa.

Uwagi Komisji Egzaminacyjnej: ......................................................................................................

Podpisy Komisji Egzaminacyjnej: 

1. ........................................................................... — przewodniczący

2. ...........................................................................

3. ...........................................................................

4. ...........................................................................

5. ...........................................................................

6. ...........................................................................

Dane dotyczące osoby zdającej oraz składu Komisji Egzaminacyjnej mogą być wpisane do protokołu przed 
rozpoczęciem egzaminu.

* Właściwe podkreślić.
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Załącznik nr 3 

WZÓR

Warszawa, dnia ....................................

PROTOKÓŁ ZBIORCZY
EGZAMINU NA LICENCJĘ DETEKTYWA

NR ………/………….
(rok)

Komisja Egzaminacyjna powołana decyzją nr …/20… Komendanta Głównego Policji z dnia .................................
.................... 20… r. w składzie:

Przewodniczący — 

...........................................................................................................................................................................................

Członkowie:

—  przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych — ..........................................................................

—  przedstawiciel Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie — .................................................................................

—  przedstawiciel Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie — ...................................................................................

—  przedstawiciel środowiska naukowego, reprezentującego jedną z dziedzin wiedzy, o których mowa w art. 33 
ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, wskazany przez władze uczelni lub innych ośrod-
ków naukowych — .....................................................................................................................................................

—  przedstawiciel organizacji zawodowych zrzeszających detektywów, wybrany z listy reprezentantów sporzą-
dzonej przez te organizacje — ...................................................................................................................................

Egzamin rozpoczęto w dniu ........................................................................................, o godzinie ………..……………

Do egzaminu przystąpiło łącznie ……….. osób.

Z wynikiem pozytywnym zakończyło egzamin …………. osób.

Wyniki egzaminu poszczególnych osób zdających zawierają protokoły indywidualne stanowiące załączniki od 
nr .......... do nr ……..

Komisja Egzaminacyjna podjęła uchwały w liczbie ………, które stanowią załączniki od nr …….. do nr ……….

Egzamin zakończono w dniu …………… o godzinie …….

Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej trwało ….…..…..……...… godzin …..…….………….. minut.

Uwagi Komisji Egzaminacyjnej: ....................................................................................................................................

Podpisy Komisji Egzaminacyjnej:

1.  Przedstawiciel Komendanta Głównego Policji — przewodniczący 

.......................................................................................................................................................................................

2. Przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych

.......................................................................................................................................................................................
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3. Przedstawiciel Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie

.......................................................................................................................................................................................

4. Przedstawiciel Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie

.......................................................................................................................................................................................

5. Przedstawiciel środowiska naukowego

.......................................................................................................................................................................................

6. Przedstawiciel organizacji zawodowych zrzeszających detektywów

.......................................................................................................................................................................................
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Załącznik nr 4 

WZÓR

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Warszawa, dnia ……….……..

ZAŚWIADCZENIE

Niniejszym zaświadcza się, że Pan(i) …………………………..........……………... urodzony(a) dnia …………................….… 

w …….......................…..............……, zamieszkały(a) …………….............................………................………...………… 

przystąpił(a) w dniu …………………. do egzaminu na licencję detektywa, który złożył(a) z wynikiem pozytywnym. 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
powołanej przez Komendanta Głównego Policji

(pieczęć i podpis)

Zaświadczenie wydaje się celem dołączenia do wniosku o wydanie licencji detektywa.

Wyk. w 2 egz.
Egz. nr 1 — zdający
Egz. nr 2 — aa



Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r.
o us∏ugach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12,
poz. 110) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ wzór wniosku o wydanie zezwole-
nia na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakre-
sie us∏ug detektywistycznych, stanowiàcy za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

Dziennik Ustaw Nr 68 — 4826 — Poz. 629

629

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 8 maja 2002 r.

w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie us∏ug
detektywistycznych.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 8 maja 2002 r. (poz. 629)

Strona 1

WZÓR
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Strona 2
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Strona 3
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Strona 4
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Strona 5
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Strona 6



1557

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 5 listopada 2002 r.

w sprawie wysokoÊci i trybu wnoszenia op∏aty za wydanie licencji detektywa.

Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca
2001 r. o us∏ugach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 12, poz. 110) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Op∏at´ za wydanie licencji detektywa ustala
si´ w wysokoÊci 50% przeci´tnego miesi´cznego wy-

nagrodzenia z ostatniego kwarta∏u og∏oszonego przez
Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego w Dzienni-
ku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski”.

2. Op∏ata za wydanie duplikatu licencji detektywa
wynosi 20% kwoty, o której mowa w ust. 1.

3. Op∏aty, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowià do-
chód bud˝etu paƒstwa.

§ 2. 1. Op∏aty, o których mowa w § 1, wynosi si´
przed wydaniem licencji detektywa lub jej duplikatu

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

Dziennik Ustaw Nr 186 — 11924 — Poz. 1557

dla kasy lub na rachunek bankowy w∏aÊciwej terytorial-
nie komendy wojewódzkiej Policji.

2. Licencj´ detektywa lub jej duplikat wydaje si´ po
okazaniu dowodu wp∏aty do kasy lub na rachunek ban-
kowy komendy wojewódzkiej Policji.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik 



Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca
2001 r. o us∏ugach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 12, poz. 110) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ wzór licencji detektywa, zwanej da-
lej „licencjà”, który stanowi za∏àcznik do rozporzàdze-
nia.

§ 2. 1. Komendant wojewódzki Policji, po otrzyma-
niu wniosku o wydanie licencji detektywa, zwraca si´
do komendanta powiatowego Policji w∏aÊciwego
ze wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby ubiegajà-
cej si´ o wydanie licencji, o wydanie opinii o tej oso-
bie.

2. Komendant powiatowy Policji wydaje opini´,
o której mowa w ust. 1, w terminie 10 dni.

§ 3. Osoba, której przyznano licencj´, odbiera jà
osobiÊcie, po okazaniu dowodu wniesienia op∏aty za
wydanie licencji.

§ 4. 1. W razie zmiany: imienia, nazwiska, adresu
zamieszkania komendant wojewódzki Policji wydaje
na wniosek detektywa nowà licencj´.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, detektyw
do∏àcza kopi´ dokumentu potwierdzajàcego zmian´
danych oraz posiadanà licencj´.

3. Je˝eli nowy adres miejsca zamieszkania detekty-
wa znajduje si´ na terenie innego województwa, ko-
mendant wojewódzki Policji przekazuje spraw´ ko-
mendantowi wojewódzkiemu Policji w∏aÊciwemu dla
nowego miejsca zamieszkania, który wydaje nowà li-
cencj´.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

Dziennik Ustaw Nr 189 — 12043 — Poz. 1587

1587

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 31 paêdziernika 2002 r.

w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 31 paêdziernika 2002 r. (poz. 1587)

WZÓR LICENCJI DETEKTYWA

Licencja detektywa — blankiet koloru niebieskiego o wymiarach 9,5 cm x 6,5 cm obustronnie foliowany, zaopa-
trzony w dolnym lewym rogu w hologram z wizerunkiem god∏a paƒstwowego

Pierwsza strona Druga strona



Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca
2001 r. o us∏ugach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 12, poz. 110, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Ustala si´ wzór licencji detektywa, zwanej da-
lej „licencjà”, który stanowi za∏àcznik do rozporzàdze-
nia.

§ 2. 1. Komendant wojewódzki Policji, po otrzyma-
niu wniosku o wydanie licencji, zwraca si´ do komen-
danta powiatowego (miejskiego) Policji, w∏aÊciwego
ze wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby ubiegajà-
cej si´ o wydanie licencji, o wydanie opinii o tej oso-
bie.

2. W przypadku otrzymania wniosku o wydanie li-
cencji od obywatela paƒstwa innego ni˝ Rzeczpospo-
lita Polska, komendant wojewódzki Policji zwraca si´
do w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania
tej osoby organu odpowiedniego szczebla i kompe-
tencji w tym paƒstwie o wydanie opinii o osobie ubie-
gajàcej si´ o wydanie licencji.

3. Komendant powiatowy (miejski) Policji wydaje
opini´, o której mowa w ust. 1, w terminie 10 dni.

§ 3. 1. Osoba, której przyznano licencj´, odbiera jà
osobiÊcie, po okazaniu dowodu wniesienia op∏aty za
wydanie licencji.

2. Licencja jest wydawana w terminie miesiàca od
dnia, w którym decyzja o jej wydaniu sta∏a si´ osta-
teczna, po spe∏nieniu przez osob´, której przyznano li-
cencj´, wymogów okreÊlonych w ust. 1.

§ 4. 1. W razie zmiany imienia, nazwiska lub miej-
sca zamieszkania, komendant wojewódzki Policji wy-
daje, na wniosek detektywa, nowà licencj´.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, detektyw
do∏àcza kopi´ dokumentu potwierdzajàcego zmian´
danych oraz posiadanà licencj´.

3. Je˝eli nowe miejsce zamieszkania detektywa
znajduje si´ na terenie innego województwa, komen-
dant wojewódzki Policji przekazuje spraw´ komendan-
towi wojewódzkiemu Policji w∏aÊciwemu dla nowego
miejsca zamieszkania, który niezw∏ocznie wydaje no-
wà licencj´.

§ 5. Formularze licencji sporzàdzone wed∏ug wzo-
ru okreÊlonego na podstawie przepisów dotychczaso-
wych mogà byç stosowane do czasu wyczerpania na-
k∏adu.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
R. Kalisz

———————
3) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia traci

moc rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji z dnia 31 paêdziernika 2002 r. w sprawie wzoru
i trybu wydawania licencji detektywa (Dz. U. Nr 189,
poz. 1587), zachowane w mocy na podstawie art. 4 usta-
wy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o us∏ugach
detektywistycznych (Dz. U. Nr 121, poz. 1265).

Dziennik Ustaw Nr 181 — 12668 — Poz. 1879

1879

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 9 sierpnia 2004 r.

w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 238, poz. 2021, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 oraz
z 2004 r. Nr 121, poz. 1265 i Nr 173, poz. 1808.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 9 sierpnia 2004 r. (poz. 1879)

WZÓR LICENCJI DETEKTYWA

LICENCJA
DETEKTYWA

Nr ..........
Fotografia 
o wymiarach
3,5 cm x 2,5 cm

.....................................
Podpis posiadacza licencji

Data wystawienia .................

wydana Panu(i) .................................
(imi´ i nazwisko)

upowa˝niajàca do wykonywania czyn-
noÊci, o których mowa w art. 2 ust. 1,
art. 8 ust. 1 i art. 9 ustawy z dnia 6 lip-
ca 2001 r. o us∏ugach detektywistycz-
nych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110,
z póên. zm.).

KOMENDANT WOJEWÓDZKI
POLICJI

w .............................................

POUCZENIE

1. Posiadacz niniejszej licencji, zgod-
nie z art. 10 ustawy z dnia 6 lipca
2001 r. o us∏ugach detektywistycz-
nych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12,
poz. 110, z póên. zm.) jest obowià-
zany posiadaç licencj´ w czasie wy-
konywania czynnoÊci detektywi-
stycznych i okazywaç jà na ˝àdanie
osoby, której czynnoÊci dotyczà.

2. W razie zgubienia, utraty lub znisz-
czenia niniejszej licencji lub zmiany
miejsca zamieszkania, nale˝y zawia-
domiç komendanta wojewódzkiego
Policji w∏aÊciwego ze wzgl´du na
miejsce zamieszkania posiadacza li-
cencji.

Uwaga:

Blankiet jest dwustronnie laminowany folià plastikowà.

OPIS:

awers licencji:

— blankiet koloru niebieskiego o wymiarach 9,5 x 6,5 cm,
— napisy w kolorze czarnym,
— w lewym dolnym roku hologram z wizerunkiem or∏a z god∏a

Rzeczypospolitej Polskiej w kolorze czarnym na bia∏ym tle;

rewers licencji:

— blankiet koloru niebieskiego,
— napisy w kolorze czarnym.
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Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. 
o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, 
poz. 110, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1)  podmiot uprawniony do pobierania opłaty egzami-
nacyjnej od osoby ubiegającej się o wydanie licen-
cji detektywa, zwanej dalej „opłatą”; 

2) tryb wnoszenia opłaty; 

3) przypadki zwrotu opłaty; 

4)  wysokość wynagrodzenia członków komisji egza-
minacyjnej i członków zespołu do przygotowania 
pytań i zadań praktycznych na egzamin. 

§ 2. 1. Podmiotem uprawnionym do pobierania 
opłaty jest Komendant Główny Policji. 

2. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Komendy 
Głównej Policji. 

§ 3. 1. Opłata podlega zwrotowi w przypadku, gdy: 

1)  osoba ubiegająca się o licencję detektywa, zwana 
dalej „osobą zdającą”, najpóźniej w dniu egzaminu 
poinformuje przewodniczącego komisji egzamina-
cyjnej o niemożności przystąpienia do egzaminu 
w wyznaczonym terminie z ważnych, losowych 
przyczyn, które odpowiednio udokumentuje; 

2)  egzamin nie odbędzie się z powodu ujawnienia 
przed jego rozpoczęciem pytań lub zadań praktycz-
nych lub nieprawidłowego składu komisji egzami-
nacyjnej. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, opłata 
może być zaliczona, na wniosek osoby zdającej, na 
poczet egzaminu przeprowadzanego w terminie póź-
niejszym. 

3. Kwota wniesionej opłaty podlegającej zwrotowi 
może być pomniejszona o koszty poniesione przez or-
ganizatora egzaminu z tytułu wynajęcia sali egzamina-
cyjnej, kosztów opracowania przez zespół pytań i zadań 
praktycznych oraz kosztów przesyłek poleconych do 
osoby deklarującej wolę przystąpienia do egzaminu. 

§ 4. 1. Wynagrodzenie przewodniczącego komisji 
egzaminacyjnej ustala się w wysokości 88 zł za godzinę 
udziału w pracach komisji. 

2. Wynagrodzenie członka komisji egzaminacyjnej 
ustala się w wysokości 58 zł za godzinę udziału w pra-
cach komisji. 

3. Wynagrodzenie dla każdego z członków zespołu 
przygotowującego pytania i zadania praktyczne ustala 
się w wysokości 146 zł za każdy opracowany zestaw 
pytań i zadań praktycznych. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia.3) 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Miller

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z  dnia  
5 listopada 2002 r. w sprawie trybu wnoszenia opłaty za 
egzamin osoby ubiegającej się o wydanie licencji na usługi 
detektywistyczne, jej wysokości oraz stawek wynagrodzenia 
egzaminatorów (Dz. U. Nr 186, poz. 1558), które traci moc 
z dniem 11 lipca 2011 r. na podstawie art. 4 ustawy z dnia 
26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o usługach detekty-
wistycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 17).
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 8 lipca 2011 r.

w sprawie opłaty za egzamin dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa oraz wysokości 
wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej i członków zespołu do przygotowania pytań i zadań praktycznych

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia-
łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2002 r. Nr 238, poz. 2021, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, 
z 2004 r. Nr 121, poz. 1265 i Nr 173, poz. 1808, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1112, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. 
Nr 6, poz. 17.
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Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodo-
wych nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Eu-
ropejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) warunki, sposób i tryb odbywania sta˝u adapta-
cyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad
odbywaniem sta˝u oraz oceny nabytych przez
wnioskodawc´ umiej´tnoÊci, sposób ustalania
kosztów odbywania sta˝u adaptacyjnego oraz try-
bu ponoszenia, pobierania i zwrotu op∏aty za od-
bycie sta˝u adaptacyjnego,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu
umiej´tnoÊci oraz oceny wykazanych przez wnios-
kodawc´ umiej´tnoÊci, sposób ustalania kosztów
przeprowadzania testu umiej´tnoÊci oraz trybu
ponoszenia, pobierania i zwrotu op∏aty za prze-
prowadzenie testu umiej´tnoÊci

— w toku post´powania w sprawie uznania naby-
tych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub paƒstwach cz∏onkow-
skich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Han-
dlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania za-
wodu detektywa w Rzeczypospolitej Polskiej, zwane-
go dalej „post´powaniem”.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o detekty-
wie — oznacza to osob´ posiadajàcà licencj´, o której
mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r.
o us∏ugach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12,
poz. 110, z póên. zm.2)).

§ 3. 1. KoniecznoÊç odbycia sta˝u adaptacyjnego
albo przystàpienia do testu umiej´tnoÊci stwierdza
si´ w postanowieniu wydanym w toku post´powa-
nia przez w∏aÊciwy organ okreÊlony w przepisach
ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach admini-
stracji rzàdowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437,

z póên. zm.3)), zwany dalej „organem prowadzàcym
post´powanie”.

2. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia,
o którym mowa w ust. 1, wyst´puje do organu prowa-
dzàcego post´powanie z wnioskiem o odbycie sta˝u
adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiej´t-
noÊci.

§ 4. Organ prowadzàcy post´powanie upowszech-
nia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach
podmiotowych ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych informacje o wymaganiach kwalifikacyj-
nych dla zawodu detektywa, przyk∏ady testów umie-
j´tnoÊci oraz list´ przedsi´biorców prowadzàcych
dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie us∏ug detektywi-
stycznych, deklarujàcych mo˝liwoÊç odbycia u nich
sta˝u adaptacyjnego.

§ 5. Sta˝ adaptacyjny i test umiej´tnoÊci przepro-
wadza si´ w j´zyku polskim.

Rozdzia∏ 2

Sta˝ adaptacyjny

§ 6. 1. Wnioskodawca we wniosku, o którym mo-
wa w § 3 ust. 2, wskazuje przedsi´biorc´ prowadzàce-
go dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie us∏ug detekty-
wistycznych, zwanego dalej „przedsi´biorcà”, u któ-
rego zamierza odbywaç sta˝ adaptacyjny.

2. Wnioskodawca do wniosku, o którym mowa
w § 3 ust. 2, do∏àcza dokument zawierajàcy zobowià-
zanie przedsi´biorcy do odbycia przez wnioskodawc´
u niego sta˝u adaptacyjnego, o którym mowa w art. 2
ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasa-
dach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej.

3. Przedsi´biorca nawiàzuje z wnioskodawcà sto-
sunek prawny na podstawie postanowienia, o którym
mowa w § 3 ust. 1.

4. W dokumencie, o którym mowa w ust. 2, przed-
si´biorca okreÊla w szczególnoÊci:

1) rodzaj stosunku prawnego b´dàcego podstawà
do odbycia sta˝u adaptacyjnego;

2) termin, w jakim zostanie nawiàzany stosunek
prawny z wnioskodawcà;

3) okres, na jaki zostanie nawiàzany stosunek praw-
ny z wnioskodawcà;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci w toku post´powania w sprawie o uznanie kwalifikacji
do wykonywania zawodu detektywa

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 238, poz. 2021, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152,
z 2004 r. Nr 121, poz. 1265 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2008 r.
Nr 180, poz. 1112.

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120,
poz. 818 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394,
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370
i Nr 227, poz. 1505.
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4) zakres obowiàzków powierzonych wnioskodawcy
do wykonywania w czasie odbywania sta˝u ada-
ptacyjnego;

5) przewidywane koszty odbywania przez wniosko-
dawc´ sta˝u adaptacyjnego, a w przypadku gdy
podstawà odbywania sta˝u adaptacyjnego jest
umowa o prac´ lub odp∏atna umowa cywilno-
prawna — warunki wynagradzania wnioskodawcy.

5. Okres, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, nie mo˝e
byç krótszy ni˝ d∏ugoÊç sta˝u adaptacyjnego.

§ 7. 1. W postanowieniu, o którym mowa w § 3
ust. 1, okreÊla si´ d∏ugoÊç oraz program sta˝u adapta-
cyjnego, zwany dalej „programem”.

2. Program i d∏ugoÊç sta˝u adaptacyjnego organ
prowadzàcy post´powanie ustala indywidualnie dla
wnioskodawcy na podstawie:

1) dokumentów poÊwiadczajàcych okres pracy za-
wodowej, Êwiadectw, dyplomów oraz innych do-
kumentów potwierdzajàcych posiadane przez
wnioskodawc´ kwalifikacje i nabyte umiej´tnoÊci;

2) ró˝nic wynikajàcych ze specyfiki zawodu detekty-
wa wykonywanego w Rzeczypospolitej Polskiej
i w paƒstwie wnioskodawcy;

3) wymaganej znajomoÊci prawa polskiego do wy-
konywania zawodu detektywa.

3. Organ prowadzàcy post´powanie przekazuje
przedsi´biorcy, u którego wnioskodawca b´dzie od-
bywa∏ sta˝ adaptacyjny, postanowienie, o którym mo-
wa w § 3 ust. 1, wraz z kopià dokumentów, o których
mowa w ust. 2 pkt 1. Przekazanie dokumentów przed-
si´biorcy mo˝e nastàpiç w formie elektronicznej.

4. Organ prowadzàcy post´powanie informuje
wnioskodawc´ o sposobie prowadzenia dziennika
sta˝u adaptacyjnego.

§ 8. 1. Sta˝ adaptacyjny rozpoczyna si´ w terminie
uzgodnionym przez wnioskodawc´ z przedsi´biorcà.

2. Wnioskodawca zawiadamia organ prowadzàcy
post´powanie o terminie rozpocz´cia sta˝u adaptacyj-
nego.

§ 9. 1. Sta˝ adaptacyjny wnioskodawca odbywa
zgodnie z programem pod nadzorem detektywa, zwa-
nego dalej „opiekunem”, którego wyznacza przedsi´-
biorca.

2. Opiekun w czasie sta˝u adaptacyjnego:

1) okreÊla zadania dla wnioskodawcy;

2) kontroluje realizacj´ powierzonych wnioskodawcy
zadaƒ;

3) udziela pomocy w prawid∏owym prowadzeniu
dziennika sta˝u adaptacyjnego;

4) sporzàdza okresowà ocen´ realizacji programu, co
najmniej raz na kwarta∏;

5) sporzàdza opini´ o przebiegu sta˝u adaptacyjnego
i umiej´tnoÊciach wnioskodawcy.

3. Zmiana opiekuna w trakcie sta˝u adaptacyjnego
nast´puje w szczególnoÊci z powodu:

1) braku mo˝liwoÊci dalszego pe∏nienia obowiàzków
przez opiekuna;

2) umotywowanego wniosku wnioskodawcy, z∏o˝o-
nego nie póêniej ni˝ na 3 miesiàce przed zakoƒcze-
niem sta˝u adaptacyjnego;

3) umotywowanego wniosku opiekuna, z∏o˝onego
nie póêniej ni˝ na 3 miesiàce przed zakoƒczeniem
sta˝u adaptacyjnego.

4. W przypadku zaistnienia okolicznoÊci, o których
mowa w ust. 3, przedsi´biorca niezw∏ocznie dokonuje
zmiany opiekuna i informuje o tym wnioskodawc´
oraz organ prowadzàcy post´powanie.

§ 10. 1. W trakcie odbywania sta˝u adaptacyjnego
wnioskodawca:

1) przestrzega porzàdku organizacyjno-prawnego
obowiàzujàcego u przedsi´biorcy;

2) realizuje program;

3) dokumentuje przebieg sta˝u adaptacyjnego
w dzienniku sta˝u adaptacyjnego otrzymanym od
przedsi´biorcy.

2. Opiekun potwierdza w∏asnor´cznym podpisem
w dzienniku sta˝u adaptacyjnego zgodnoÊç przebiegu
sta˝u adaptacyjnego z programem. Potwierdzenia ta-
kiego dokonuje si´ po zakoƒczeniu ka˝dego bloku te-
matycznego.

§ 11. 1. Organ prowadzàcy post´powanie wyzna-
cza przedstawiciela, który w jego imieniu sprawuje
nadzór nad przebiegiem sta˝u adaptacyjnego.

2. Przedstawiciel organu prowadzàcego post´po-
wanie sprawuje nadzór nad przebiegiem sta˝u ada-
ptacyjnego, w szczególnoÊci przez:

1) kontrol´ warunków odbywania sta˝u adaptacyjne-
go i realizacji programu;

2) kontrol´ obecnoÊci wnioskodawcy w trakcie trwa-
nia sta˝u adaptacyjnego;

3) kontrol´ prawid∏owoÊci prowadzenia dziennika
sta˝u adaptacyjnego;

4) obserwacj´ pracy wykonywanej przez wniosko-
dawc´ w czasie odbywania sta˝u adaptacyjnego;

5) kontrol´ post´pów wnioskodawcy w przysposo-
bieniu do samodzielnego wykonywania zawodu
detektywa;

6) gromadzenie dodatkowych informacji o przebiegu
sta˝u adaptacyjnego.
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3. Organ prowadzàcy post´powanie informuje
wnioskodawc´ i przedsi´biorc´ o wyznaczeniu przed-
stawiciela, który w jego imieniu sprawuje nadzór nad
przebiegiem sta˝u adaptacyjnego.

4. Przedstawiciel organu prowadzàcego post´po-
wanie sporzàdza na piÊmie sprawozdanie zawierajàce
wnioski wynikajàce z przeprowadzenia czynnoÊci,
o których mowa w ust. 2.

§ 12. 1. Oceny umiej´tnoÊci nabytych przez wnios-
kodawc´ w trakcie odbywania sta˝u adaptacyjnego,
zwanej dalej „ocenà”, nie póêniej ni˝ w terminie
14 dni od dnia zakoƒczenia sta˝u adaptacyjnego, do-
konuje zespó∏ powo∏any przez organ prowadzàcy po-
st´powanie.

2. W sk∏ad zespo∏u wchodzi od 3 do 9 osób posia-
dajàcych wiedz´, umiej´tnoÊci i doÊwiadczenie w za-
kresie wynikajàcym z programu, powo∏anych spoÊród
pracowników organu prowadzàcego post´powanie.

3. Zespó∏ dokonuje oceny na podstawie:

1) dziennika sta˝u adaptacyjnego;

2) opinii opiekuna o przebiegu sta˝u adaptacyjnego
i umiej´tnoÊciach wnioskodawcy;

3) opinii przedsi´biorcy o przysposobieniu wniosko-
dawcy do samodzielnego wykonywania zawodu
detektywa;

4) sprawozdania, o którym mowa w § 11 ust. 4.

4. Z dokonanej oceny zespó∏ sporzàdza protokó∏
w terminie 3 dni od dnia dokonania oceny.

5. Zespó∏ przekazuje ocen´ wnioskodawcy oraz or-
ganowi prowadzàcemu post´powanie w terminie
3 dni od dnia sporzàdzenia protoko∏u, o którym mowa
w ust. 4.

§ 13. 1. Wyliczenia kosztów, o których mowa w § 6
ust. 4 pkt 5, dokonuje przedsi´biorca, stosownie do
programu i czasu trwania sta˝u adaptacyjnego,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci wydatki na pokrycie
kosztów materia∏ów dydaktycznych i pomocy nauko-
wych, kosztów organizacyjno-technicznych, a tak˝e
kosztów zaj´ç szkoleniowych zapewniajàcych realiza-
cj´ programu.

2. W przypadku odbywania sta˝u adaptacyjnego
na podstawie umowy o prac´ albo odp∏atnej umowy
cywilnoprawnej, op∏ata z tytu∏u odbywania sta˝u ada-
ptacyjnego mo˝e byç, za zgodà wnioskodawcy wyra-
˝onà na piÊmie, potràcona z jego wynagrodzenia.

3. Wnioskodawca ponosi koszty wyliczone przez
przedsi´biorc´ w równych ratach p∏atnych z góry do
10 dnia ka˝dego miesiàca na rachunek bie˝àcy przed-
si´biorcy.

4. Je˝eli z przyczyn le˝àcych po stronie przedsi´-
biorcy sta˝ adaptacyjny nie mo˝e si´ odbyç lub nie
mo˝e byç kontynuowany, przedsi´biorca obowiàzany
jest poinformowaç niezw∏ocznie o tym fakcie wnios-
kodawc´ i przedstawiciela organu prowadzàcego po-
st´powanie.

5. Przedsi´biorca, w terminie 14 dni liczonych od
dnia powzi´cia informacji o niemo˝noÊci kontynu-
owania sta˝u adaptacyjnego bàdê jego cz´Êci z przy-
czyn le˝àcych po stronie przedsi´biorcy, zwraca wnios-
kodawcy rat´ poniesionà za okres, który nie mo˝e byç
przez organ prowadzàcy post´powanie zaliczony na
poczet okresu sta˝u adaptacyjnego.

§ 14. 1. W uzasadnionych przypadkach, na umoty-
wowany wniosek z∏o˝ony przez wnioskodawc´, przed
dokonaniem oceny, o której mowa w § 12 ust. 1, or-
gan prowadzàcy post´powanie mo˝e przed∏u˝yç sta˝
adaptacyjny na czas okreÊlony, nieprzekraczajàcy,
∏àcznie z odbytym ju˝ sta˝em, 2 lat.

2. Do przed∏u˝onego sta˝u adaptacyjnego stosuje
si´ odpowiednio przepisy § 6—13.

Rozdzia∏ 3

Test umiej´tnoÊci

§ 15. 1. Miejsce i terminy przeprowadzania testu
umiej´tnoÊci, zwanego dalej „testem”, organ prowa-
dzàcy post´powanie wyznacza dwa razy w roku.

2. Terminy przeprowadzania testu podawane sà
do publicznej wiadomoÊci w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronach podmiotowych ministra w∏aÊ-
ciwego do spraw wewn´trznych, nie póêniej ni˝ na
6 miesi´cy przed wyznaczonym terminem przeprowa-
dzenia testu.

§ 16. Wnioskodawca sk∏ada wniosek o przeprowa-
dzenie testu nie póêniej ni˝ na 3 miesiàce przed wy-
znaczonym terminem testu.

§ 17. Zakres wiedzy i umiej´tnoÊci obj´tych tes-
tem ustala indywidualnie dla wnioskodawcy organ
prowadzàcy post´powanie, bioràc pod uwag´:

1) program kszta∏cenia i szkolenia odbytego przez
wnioskodawc´ w paƒstwie wnioskodawcy;

2) zakres wymagaƒ egzaminacyjnych obejmujàcych
wiadomoÊci i umiej´tnoÊci niezb´dne do wykony-
wania zawodu detektywa w Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

3) wymaganà znajomoÊç prawa polskiego do wyko-
nywania zawodu detektywa;

4) okres praktyki zawodowej i nabyte przez wniosko-
dawc´ umiej´tnoÊci w zawodzie detektywa w paƒ-
stwie wnioskodawcy;

5) ró˝nice wynikajàce ze specyfiki zawodu detektywa
w Rzeczypospolitej Polskiej i w paƒstwie wniosko-
dawcy.

§ 18. 1. Organ prowadzàcy post´powanie dokonu-
je wyliczenia kosztów przeprowadzenia testu, w szcze-
gólnoÊci: powo∏ania zespo∏u egzaminacyjnego, wy-
nagrodzenia cz∏onków zespo∏u egzaminacyjnego, wy-
naj´cia sali, druku pytaƒ egzaminacyjnych oraz in-
nych kosztów organizacyjno-technicznych zwiàza-
nych z przeprowadzeniem testu, nie póêniej ni˝ na
30 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia
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testu, w oparciu o rzeczywiste wydatki ponoszone
z tytu∏u egzaminowania osób ubiegajàcych si´ o uzy-
skanie licencji detektywa.

2. Wnioskodawca ponosi koszty przeprowadzania
testu w postaci jednorazowej op∏aty, co najmniej na
14 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia
testu, wniesionej na rachunek bie˝àcy organu prowa-
dzàcego post´powanie — subkonto dochodów.

3. W przypadku gdy test nie odb´dzie si´ z winy
organu prowadzàcego post´powanie, wnioskodawcy
zwraca si´ wniesionà op∏at´ na wskazany przez niego
rachunek bankowy.

§ 19. 1. Organ prowadzàcy post´powanie infor-
muje wnioskodawc´ o miejscu i terminie przeprowa-
dzenia testu, o ustalonym zakresie wiedzy i umiej´t-
noÊci, o którym mowa w § 17, oraz o wysokoÊci op∏a-
ty z tytu∏u przeprowadzenia testu, nie póêniej ni˝ na
21 dni przed wyznaczonym terminem przeprowadze-
nia testu.

2. Termin przeprowadzenia testu mo˝e ulec prze-
suni´ciu na umotywowanà proÊb´ wnioskodawcy
z∏o˝onà nie póêniej ni˝ na 7 dni przed wyznaczonym
terminem testu.

§ 20. Przyst´pujàc do testu, wnioskodawca okazu-
je dowód wniesienia op∏aty, o której mowa w § 18
ust. 2, oraz dokument poÊwiadczajàcy to˝samoÊç.

§ 21. 1. Test sk∏ada si´ z cz´Êci pisemnej i ustnej.

2. Cz´Êç pisemna testu obejmuje nie wi´cej ni˝
80 pytaƒ.

3. Cz´Êç ustna testu polega na wypowiedzi na wy-
losowany przez wnioskodawc´ zestaw pytaƒ, sk∏ada-
jàcy si´ z nie wi´cej ni˝ 10 pytaƒ.

4. ¸àczny czas trwania obu cz´Êci testu nie mo˝e
przekraczaç 210 minut.

§ 22. 1. Ka˝de z pytaƒ w cz´Êci pisemnej testu za-
wiera nie mniej ni˝ 3 mo˝liwoÊci odpowiedzi. Co naj-
mniej 60 % pytaƒ zawiera jednà odpowiedê prawid∏o-
wà.

2. Za ka˝dà prawid∏owà odpowiedê na pytanie
w cz´Êci pisemnej testu ustala si´ jednakowà liczb´
punktów, z tym ˝e w przypadku gdy wi´cej ni˝ jedna
odpowiedê jest prawid∏owa, dla zdobycia punktu na-
le˝y wskazaç wszystkie prawid∏owe odpowiedzi.

3. W cz´Êci ustnej testu ka˝da z odpowiedzi jest
oceniana w skali od 0 do 5 punktów.

4. Wynik testu okreÊla si´ jako pozytywny albo ne-
gatywny.

5. Za pozytywny uznaje si´ wynik testu, je˝eli
wnioskodawca uzyska∏ co najmniej 70 % maksymal-
nej liczby punktów mo˝liwych do uzyskania.

§ 23. 1. Organ prowadzàcy post´powanie powo∏u-
je zespó∏ egzaminacyjny, w sk∏ad którego wchodzi od
3 do 9 osób posiadajàcych wiedz´, umiej´tnoÊci i do-

Êwiadczenie w zakresie zwiàzanym z problematykà
obj´tà testem.

2. Do zadaƒ zespo∏u egzaminacyjnego nale˝y
w szczególnoÊci:

1) przygotowanie testu;

2) przeprowadzenie testu;

3) ocena testu.

§ 24. Oceny testu zespó∏ egzaminacyjny dokonuje
w terminie 7 dni od dnia jego przeprowadzenia.

§ 25. 1. Niezw∏ocznie po dokonaniu oceny testu,
o której mowa w § 24, zespó∏ egzaminacyjny sporzà-
dza protokó∏ zawierajàcy w szczególnoÊci:

1) wskazanie wnioskodawcy;

2) sk∏ad zespo∏u egzaminacyjnego;

3) wynik testu;

4) czas rozpocz´cia i zakoƒczenia testu;

5) ewentualne uwagi cz∏onków zespo∏u egzamina-
cyjnego co do przebiegu testu.

2. Protokó∏ podpisujà wszyscy cz∏onkowie zespo∏u
egzaminacyjnego.

§ 26. Zespó∏ egzaminacyjny przekazuje ocen´ tes-
tu wnioskodawcy oraz organowi prowadzàcemu po-
st´powanie w terminie 3 dni od dnia sporzàdzenia
protoko∏u, o którym mowa w § 25.

§ 27. 1. Nieprzystàpienie przez wnioskodawc´ do
testu w wyznaczonym terminie bez uzasadnionej
przyczyny uwa˝a si´ za odstàpienie od testu.

2. Ponowne przystàpienie do testu wymaga z∏o˝e-
nia nowego wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2,
chyba ˝e nieprzystàpienie do testu nastàpi∏o z uzasad-
nionej przyczyny.

3. Wnioskodawca, w terminie 7 dni od dnia, w któ-
rym test mia∏ byç przeprowadzony, mo˝e z∏o˝yç orga-
nowi prowadzàcemu post´powanie pisemne oÊwiad-
czenie o przyczynie nieprzystàpienia do testu w wy-
znaczonym terminie. Organ prowadzàcy post´powa-
nie ocenia przyczyn´ nieprzystàpienia do testu w wy-
znaczonym terminie, kierujàc si´ przepisami o uspra-
wiedliwianiu nieobecnoÊci w pracy.

4. W przypadku nieprzystàpienia do testu z uspra-
wiedliwionej przyczyny le˝àcej po stronie wniosko-
dawcy organ prowadzàcy post´powanie wyznacza
ponownie miejsce i termin przeprowadzenia testu.

5. Wnioskodawca, który nie przystàpi∏ do testu
z usprawiedliwionej przyczyny le˝àcej po stronie
wnioskodawcy, nie ponosi dodatkowych kosztów z ty-
tu∏u ponownego przystàpienia do testu.

6. Wnioskodawcy, który nie przystàpi∏ do testu
z usprawiedliwionej przyczyny le˝àcej po stronie
wnioskodawcy, a po wyznaczeniu ponownego miej-
sca i terminu przeprowadzenia testu wycofa∏ wniosek,
o którym mowa w § 16, przys∏uguje zwrot wniesionej
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op∏aty po potràceniu kosztów zwiàzanych z przele-
wem. W przypadku gdy test by∏ organizowany tylko
dla jednego wnioskodawcy, od kwoty podlegajàcej
zwrotowi odlicza si´ rzeczywiste koszty poniesione
przez organ prowadzàcy post´powanie w zwiàzku
z umo˝liwieniem przeprowadzenia testu.

7. Zwrotu op∏aty za przeprowadzenie testu, o któ-
rym mowa w ust. 6, organ prowadzàcy post´powanie
dokonuje w terminie 14 dni od dnia ponownie wyzna-
czonego terminu przeprowadzenia testu, na rachunek
bankowy wskazany przez wnioskodawc´.

§ 28. 1. W przypadku negatywnego wyniku testu,
na wniosek z∏o˝ony przez wnioskodawc´, organ pro-
wadzàcy post´powanie umo˝liwia ponowne jedno-
krotne przystàpienie do testu w najbli˝szym termi-
nie.

2. Do ponownego przystàpienia do testu stosuje
si´ odpowiednio przepisy § 15—27.

Rozdzia∏ 4

Przepis koƒcowy

§ 29. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.4)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
G. Schetyna

———————
4) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
1 lutego 2005 r. w sprawie sta˝u adaptacyjnego i tes-
tu umiej´tnoÊci w toku post´powania w sprawie uznania
nabytych w niektórych paƒstwach kwalifikacji do wyko-
nywania zawodu detektywa (Dz. U. Nr 30, poz. 261), które
utraci∏o moc z dniem 20 paêdziernika 2008 r. na podsta-
wie art. 39 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paƒ-
stwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63,
poz. 394).
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Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 
2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 12, poz. 110, z późn. zm.2)) zarządza się, co następu-
je:

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1)  zakres badań lekarskich i  psychologicznych, któ-
rym jest obowiązana poddać się osoba ubiegająca 
się o wydanie licencji detektywa, oraz zakres i czę-
stotliwość przeprowadzania tych badań w odnie-
sieniu do osób posiadających licencję detektywa; 

2)  kwalifikacje oraz dodatkowe wymogi dotyczące le-
karzy i psychologów upoważnionych do przepro-
wadzania badań oraz wydawania orzeczeń, o któ-
rych mowa w  art.  29 ust.  1 pkt  9 ustawy z  dnia 
6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych; 

3)  warunki i tryb: 

a)  odwoływania się od orzeczeń lekarskich, 

b)  uzyskiwania i  utraty przez lekarzy i  psycholo-
gów uprawnień do przeprowadzania badań le-
karskich i psychologicznych, 

c)  kontroli wykonywania i dokumentowania badań 
lekarskich i  psychologicznych oraz wydawania 
orzeczeń lekarskich; 

4)  sposób postępowania z  dokumentacją związaną 
z  badaniami lekarskimi i  psychologicznymi oraz 
wzory stosowanych dokumentów; 

5)  maksymalne stawki opłat za badania lekarskie 
i psychologiczne. 

§ 2.  1. Badaniu lekarskiemu i psychologicznemu, 
przeprowadzanemu w celu oceny zdolności psychicz-
nej do wykonywania czynności w zakresie usług de-
tektywistycznych, podlega: 

1)  osoba ubiegająca się o  wydanie licencji detekty-
wa; 

2)  osoba posiadająca licencję detektywa. 

2. Badania przeprowadza się po sprawdzeniu toż-
samości osoby badanej. 

§  3.  1. Badanie lekarskie i  psychologiczne osoby 
ubiegającej się o wydanie licencji detektywa przepro-
wadzają, na jej wniosek, odpowiednio, lekarz psychia-
tra, który posiada II stopień specjalizacji lub tytuł spe-
cjalisty w dziedzinie psychiatrii, i psycholog upoważ-
niony do przeprowadzania badań psychologicznych 
osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub po-
siadających pozwolenie na broń, o  którym mowa 
w  przepisach wydanych na podstawie art.  15 ust.  7 
ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.3)).

2. Badanie lekarskie i psychologiczne osoby posia-
dającej licencję detektywa przeprowadzają, odpo-
wiednio, lekarz, który uzyskał uprawnienia zgodnie 
z  przepisami wydanymi na podstawie art.  229 §  8 
ustawy z  dnia 26 czerwca 1974  r. — Kodeks pracy 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.4)), zwany 
dalej „lekarzem upoważnionym”, oraz lekarz psychiat- 
ra i psycholog, o których mowa w ust. 1. 

§ 4. 1. Osoba posiadająca licencję detektywa pod-
lega okresowym badaniom lekarskim i psychologicz-
nym nie rzadziej niż raz na 5 lat. 

2. Badanie lekarskie i psychologiczne osoby posia-
dającej licencję detektywa może być przeprowadzone 
w terminie innym niż określony w ust. 1: 

1)  jeżeli w orzeczeniu lekarskim wydanym na podsta-
wie przeprowadzonego badania lekarskiego i psy-
chologicznego wskazano termin następnego ba-
dania przypadający wcześniej niż za 5 lat; 

1511

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 3 listopada 2011 r.

w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających 
licencję detektywa

1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej 
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. 
Nr 216, poz. 1607).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z  2002  r. Nr  238, poz.  2021, z  2003  r. Nr  124, poz.  1152, 
z 2004  r. Nr 121, poz. 1265 i Nr 173, poz. 1808, z 2008  r. 
Nr 180, poz. 1112, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. 
Nr 6, poz. 17 i Nr 171, poz. 1016.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w  Dz. U. z  2004  r. Nr  96, poz.  959, z  2006  r. 
Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. 
Nr  195, poz.  1199, z  2009  r. Nr  168, poz.  1323, z  2010  r. 
Nr 127, poz. 857 i Nr 164, poz. 1108 oraz z 2011 r. Nr 38, 
poz. 195, Nr 51, poz. 263 i Nr 217, poz. 1280.

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w  Dz. U. z  1998  r. Nr  106, poz.  668 i  Nr  113, 
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, 
Nr  43, poz.  489, Nr  107, poz.  1127 i  Nr  120, poz.  1268, 
z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, 
Nr  99, poz.  1075, Nr  111, poz.  1194, Nr  123, poz.  1354, 
Nr  128, poz.  1405 i  Nr  154, poz.  1805, z  2002  r. Nr  74, 
poz.  676, Nr  135, poz.  1146, Nr  196, poz.  1660, Nr  199, 
poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 
i  Nr  213, poz.  2081, z  2004  r. Nr  96, poz.  959, Nr  99, 
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. 
Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, 
poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, 
Nr  217, poz.  1587 i  Nr  221, poz.  1615, z  2007  r. Nr  64, 
poz.  426, Nr  89, poz.  589, Nr  176, poz.  1239, Nr  181, 
poz.  1288 i  Nr  225, poz.  1672, z  2008  r. Nr  93, poz.  586, 
Nr  116, poz.  740, Nr  223, poz.  1460 i  Nr  237, poz.  1654, 
z  2009  r. Nr 6, poz.  33, Nr 56, poz.  458, Nr 58, poz.  485, 
Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, 
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, 
Nr  135, poz.  912, Nr  182, poz.  1228, Nr  224, poz.  1459, 
Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, 
poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, 
Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378.
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2)  po okresie niezdolności do pracy spowodowanej 
chorobą trwającą dłużej niż 6 miesięcy;

3)  na wniosek pracodawcy lub komendanta woje-
wódzkiego Policji właściwego ze względu na miej-
sce zamieszkania osoby badanej — w przypadku 
uzasadnionego podejrzenia utraty zdolności psy-
chicznej do wykonywania czynności w  zakresie 
usług detektywistycznych. 

3. Wskazanie w orzeczeniu lekarskim terminu na-
stępnego badania, przypadającego wcześniej niż za 
5 lat, wymaga wpisania do dokumentacji medycznej 
uzasadnienia takiego terminu. 

§  5.  1. Po przeprowadzeniu badania lekarskiego, 
o  którym mowa w § 3 ust.  1, i uwzględnieniu opinii 
psychologa lekarz psychiatra wydaje osobie ubiegają-
cej się o wydanie licencji detektywa orzeczenie lekar-
skie o  zdolności psychicznej do wykonywania czyn- 
ności w  zakresie usług detektywistycznych, zgodnie 
z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporzą-
dzenia. 

2. Po przeprowadzeniu badania lekarskiego, o któ-
rym mowa w § 3 ust.  2, i  uwzględnieniu opinii psy-
chiatry i psychologa lekarz upoważniony wydaje oso-
bie posiadającej licencję detektywa orzeczenie lekar-
skie o zdolności psychicznej do wykonywania czynno-
ści w  zakresie usług detektywistycznych, zgodnie 
z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporzą-
dzenia. 

§ 6. 1. Badanie przeprowadzane przez lekarza psy-
chiatrę obejmuje w szczególności badania w kierunku 
występowania objawów psychopatologicznych, 
w tym ocenę: 

1)  orientacji autopsychicznej i allopsychicznej; 

2)  nastroju; 

3)  napędu psychoruchowego; 

4)  reakcji emocjonalnych. 

2. Badanie przeprowadzane przez psychologa obej- 
muje w szczególności ocenę: 

1)  sprawności intelektualnej; 

2)  osobowości, z  uwzględnieniem funkcjonowania 
w trudnych sytuacjach; 

3)  poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej. 

3. Badanie przeprowadzane przez lekarza upoważ-
nionego obejmuje w szczególności ocenę: 

1)  układu krążenia; 

2)  układu oddechowego. 

§  7.  1. Od orzeczeń lekarskich, o  których mowa 
w § 5, osobie badanej oraz komendantowi wojewódz-
kiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce za-
mieszkania osoby badanej przysługuje odwołanie. 

2. Odwołanie wraz z  uzasadnieniem wnosi się 
pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania orze-
czenia lekarskiego, za pośrednictwem lekarza, który 
wydał orzeczenie, do wojewódzkiego ośrodka medy-
cyny pracy właściwego ze względu na miejsce za-
mieszkania osoby badanej. 

3. Lekarz, za pośrednictwem którego wnoszone 
jest odwołanie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
odwołania przekazuje je wraz z  kopią dokumentacji 
medycznej do wojewódzkiego ośrodka medycyny 
pracy, o którym mowa w ust. 2. 

4. Wojewódzki ośrodek medycyny pracy jest obo-
wiązany do przeprowadzenia badania lekarskiego 
i  psychologicznego oraz wydania orzeczenia lekar-
skiego, zgodnie z  wzorem określonym w  załączniku 
nr  3 do rozporządzenia, w  terminie 30 dni od dnia 
otrzymania odwołania. 

5. W przypadku gdy pierwsze orzeczenie lekarskie 
wydał lekarz zatrudniony w  wojewódzkim ośrodku 
medycyny pracy, odwołanie wnosi się do instytutu 
badawczego w  dziedzinie medycyny pracy. Przepisy 
ust. 2—4 stosuje się odpowiednio. 

6. Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwoław-
czym jest ostateczne. 

§ 8. Lekarz traci uprawnienia do przeprowadzania 
badań lekarskich, o których mowa w § 2 ust. 1, w przy-
padku: 

1)  pozbawienia prawa wykonywania zawodu; 

2)  zawieszenia prawa wykonywania zawodu; 

3)  ograniczenia w  wykonywaniu określonych czyn-
ności medycznych; 

4)  zaprzestania wykonywania zawodu przez okres 
dłuższy niż 5 lat — w  razie niedopełnienia obo-
wiązku wynikającego z  art.  10 ustawy z  dnia 
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza den-
tysty (Dz. U. z  2008  r. Nr  136, poz.  857, z  późn. 
zm.5)); 

5)  pozbawienia praw publicznych prawomocnym 
orzeczeniem sądu. 

§  9. W  zakresie utraty uprawnień do przeprowa-
dzania badań przez psychologa stosuje się przepisy 
wydane na podstawie art.  15 ust.  7 ustawy z  dnia 
21 maja 1999 r. o broni i amunicji. 

§ 10. 1. Kontrolę wykonywania i dokumentowania 
badań lekarskich i psychologicznych, o których mowa 
w  §  2 ust.  1, oraz wydawania orzeczeń lekarskich, 
o  których mowa w  §  5, sprawuje wojewoda właści-
wy ze względu na miejsce zamieszkania osoby bada-
nej. 

2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, przeprowadza 
odpowiednio lekarz lub psycholog, posiadający pisem-
ne upoważnienie wojewody. 

5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, 
Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708, 
z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679 i Nr 238, poz. 1578 
oraz z  2011  r. Nr 84, poz.  455, Nr 106, poz.  622, Nr 112, 
poz. 654, Nr 113, poz. 657 i 658 i Nr 122, poz. 696.
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3. Lekarz oraz psycholog, o których mowa w ust. 2, 
przekazują wyniki kontroli wojewodzie oraz odpo-
wiednio: 

1)  lekarzowi, którego czynności były przedmiotem 
kontroli, a  jeżeli badania były wykonywane przez 
podmiot wykonujący działalność leczniczą w celu 
sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad pracującymi, również kierownikowi tego pod-
miotu; 

2)  psychologowi, którego czynności były przedmio-
tem kontroli. 

§ 11. 1. Dokumentacja związana z badaniami lekar-
skimi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zwana dalej 
„dokumentacją”, jest własnością lekarza psychiatry, 
który przeprowadził badanie. 

2. Dokumentacja jest przechowywana przez leka-
rza, o którym mowa w ust. 1, przez okres 20 lat, licząc 
od końca roku kalendarzowego, w którym przeprowa-
dzono badanie. 

3. Lekarz, o którym mowa w ust. 1, przechowuje 
dokumentację w warunkach zapewniających ochronę 
danych w niej zawartych oraz w sposób zabezpiecza-
jący przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą 
i  dostępem osób nieuprawnionych, a  także umożli-
wiający jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki. 

4. Lekarz, o którym mowa w ust. 1, udostępnia do-
kumentację osobie badanej, jej przedstawicielowi 
ustawowemu, osobie upoważnionej przez osobę ba-
daną oraz organom uprawnionym, na pisemny wnio-
sek, za pokwitowaniem i bez zbędnej zwłoki. Odmowa 
udostępnienia dokumentacji wymaga zachowania 
formy pisemnej oraz podania przyczyny. 

5. Udostępnianie dokumentacji następuje w spo-
sób zapewniający zachowanie poufności i  ochronę 
danych osobowych w niej zawartych. 

6. W przypadku zakończenia działalności przez le-
karza, o  którym mowa w  ust.  1, dokumentacja jest 
przekazywana do właściwego miejscowo wojewódz-
kiego ośrodka medycyny pracy. 

7. Dokumentacja przewidziana do zniszczenia mo-
że być wydana osobie badanej, jej przedstawicielowi 
ustawowemu, osobie upoważnionej przez osobę ba-
daną, na pisemny wniosek, za pokwitowaniem. 

8. Do postępowania z dokumentacją będącą mate-
riałem archiwalnym w  rozumieniu ustawy z  dnia 
14  lipca 1983  r. o  narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, 
poz. 1016) stosuje się przepisy wydane na podstawie 
art. 5 ust. 2 i 2b tej ustawy. 

§ 12. W sprawach dotyczących sposobu postępo-
wania z dokumentacją związaną z badaniami psycho-
logicznymi, o których mowa w § 2 ust. 1, oraz bada-
niami lekarskimi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, 
stosuje się przepisy wydane na podstawie art.  11 
ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie 
medycyny pracy (Dz. U. z 2004  r. Nr 125, poz. 1317, 
z późn. zm.6)). 

§ 13. 1. Ustala się maksymalne stawki opłat za ba-
dania lekarskie i psychologiczne: 

1)  osoby ubiegającej się o wydanie licencji detekty-
wa: 

a)  badanie psychiatryczne — 150 zł, 

b)  badanie psychologiczne — 150 zł; 

2)  osoby posiadającej licencję detektywa: 

a)  badanie psychiatryczne — 100 zł, 

b)  badanie psychologiczne — 150 zł, 

c)  badanie lekarza upoważnionego — 100 zł; 

3)  o których mowa w § 7 ust. 5 — 350 zł. 

2. Stawki opłat, o których mowa w ust. 1, wykony-
wane przez podatników podatku od towarów i usług, 
zobowiązanych do rozliczenia podatku od towarów 
i usług, podwyższa się o kwotę tego podatku obliczo-
ną przy zastosowaniu obowiązującej, w dniu wykona-
nia badań, właściwej stawki podatku od towarów 
i usług. 

§  14. Orzeczenia lekarskie wydane przed dniem 
wejścia w  życie rozporządzenia zachowują ważność 
przez okres, na jaki zostały wydane. 

§  15. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 
ogłoszenia.7)

 
Minister Zdrowia: E. Kopacz

6)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 141, poz. 1011, z 2008 r. 
Nr 220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2011 r. Nr 112, 
poz. 654.

7)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie 
badań lekarskich i  psychologicznych osób ubiegających 
się lub posiadających licencję detektywa (Dz. U. Nr  160, 
poz.  1563), które utraciło moc z  dniem 11 lipca 2011  r. 
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 listopada 
2010 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 17).
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 3 listopada 2011 r. (poz. 1511)

Załącznik nr 1

WZÓR
 .................................................................
 (pieczęć podmiotu wydającego orzeczenie)

ORZECZENIE LEKARSKIE
………..../………....

 (numer) (rok)

W wyniku przeprowadzonego badania lekarskiego oraz po uwzględnieniu opinii psychologa, na podstawie § 5 
ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicz-
nych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. Nr 251, poz. 1511)  

stwierdzam, że

Pan/Pani 
..........................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL — nazwa i numer dokumentu potwierdzają-
cego tożsamość) .............................................................................................................................................................

zam. .................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

1) posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych*);
2) nie posiada zdolności psychicznej do wykonywania  czynności w zakresie usług detektywistycznych*).

Termin następnego badania: .............................................

 ........................................ ........................................................
 (miejscowość, data) (podpis i pieczątka lekarza psychiatry)

*) Niepotrzebne  skreślić.

Pouczenie:
Od niniejszego orzeczenia osobie badanej oraz komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu 
na miejsce zamieszkania osoby badanej przysługuje prawo wniesienia odwołania wraz z uzasadnieniem do 
wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, a  w  przypadku gdy orzeczenie zostało wydane przez lekarza 
zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy — do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny 
pracy w ................................................... . Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, 
za pośrednictwem lekarza, który wydał niniejsze orzeczenie.
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Załącznik nr 2

WZÓR

 ................................................................
 (pieczęć podmiotu wydającego orzeczenie)

ORZECZENIE LEKARSKIE
………..../………....

 (numer) (rok)

W wyniku przeprowadzonego badania lekarskiego oraz po uwzględnieniu opinii lekarza psychiatry i psycholo-
ga, na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekar-
skich i  psychologicznych osób ubiegających się o  wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. 
Nr 251, poz. 1511) 

stwierdzam, że

Pan/Pani 
..........................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL — nazwa i numer dokumentu potwierdzają-
cego tożsamość) .............................................................................................................................................................

zam. .................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

1) posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych*);
2) nie posiada zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych*).

Termin następnego badania: .......................................................

 ........................................ ........................................................
 (miejscowość, data) (pieczątka lekarza upoważnionego)

*) Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie:
Od niniejszego orzeczenia osobie badanej oraz komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu 
na miejsce zamieszkania osoby badanej przysługuje prawo wniesienia odwołania wraz z uzasadnieniem do 
wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, a  w  przypadku gdy orzeczenie zostało wydane przez lekarza 
zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy — do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny 
pracy w ................................................... . Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, 
za pośrednictwem lekarza, który wydał niniejsze orzeczenie. 
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Załącznik nr 3

WZÓR

 ................................................................
 (pieczęć podmiotu wydającego orzeczenie)

ORZECZENIE LEKARSKIE
………..../………....

 (numer) (rok)

W wyniku przeprowadzonego badania lekarskiego i psychologicznego, na podstawie § 7 ust. 5 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających 
się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. Nr 251, poz. 1511)

stwierdzam, że

Pan/Pani
..........................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL — nazwa i numer dokumentu potwierdzają-
cego tożsamość) .............................................................................................................................................................

zam. .................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

1) posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych*);
2) nie posiada zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych*).

Termin następnego badania**): ...........................................................

 ........................................ ........................................................
 (miejscowość, data) (pieczątka lekarza upoważnionego)

Niniejsze orzeczenie jest ostateczne.

*)  Niewłaściwe skreślić.
**)  Wpisać w  przypadku, gdy orzeczenie stwierdza posiadanie zdolności do wykonywania czynności w  zakresie usług 

detektywistycznych.









Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r.

Poz. 1672

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 18 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie składania 
wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz. U. Nr 196, poz. 2020) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa składa wniosek w formie pisemnej lub w formie dokumen-
tu elektronicznego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej do:

1) właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania komendanta wojewódzkiego Policji albo

2)  Komendanta Stołecznego Policji – w przypadku nieposiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczy- 
pospolitej Polskiej.”;

2)  w § 3:

a)  w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a)  kopie stron dowodu osobistego albo dokument stwierdzający posiadane obywatelstwo innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia lub dokument 
potwierdzający przysługujące, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europej-
skiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczy- 
pospolitej Polskiej, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia,”,

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komendant wojewódzki Policji albo Komendant Stołeczny Policji, o którym mowa w § 2 ust. 1, sprawdza 
prawdziwość danych zawartych w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, odpowiednio z danymi zawarty-
mi w dowodzie osobistym wnioskodawcy oraz świadectwie lub dyplomie potwierdzającym posiadanie co naj-
mniej średniego wykształcenia.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 
(Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2021, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 121, 
poz. 1265 i Nr 173, poz. 1808, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 6, poz. 17 i Nr 171, poz. 1016 oraz 
z 2013 r. poz. 829.



DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 marca 2014 r.

Poz. 288

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 27 lutego 2014 r.

sygn. akt P 31/13 

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – przewodniczący,

Mirosław Granat,

Wojciech Hermeliński – sprawozdawca,

Leon Kieres,

Marek Kotlinowski, 

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu, Ministra Infrastruktury i Rozwoju i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 
27 lutego 2014 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, czy:

1) art. 210 ust. 1 pkt 5a w związku z art. 83a ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 933, ze zm.) jes t  zgodny z art. 22 w związku z art. 20 oraz art. 2 Konstytucji,

2)  § 2 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 
2012 r. w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony 
lotów oraz porządku na lotnisku (Dz. U. poz. 1023) jest zgodny z art. 22 w związku z art. 20, art. 31 ust. 3 oraz art. 2 
Konstytucji, 

orzeka:

1. Art. 210 ust. 1 pkt 5a w związku z art. 83a ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1393) jes t  zgodny z art. 22 w związku z art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z wynikającą z art. 2 
Konstytucji zasadą prawidłowej legislacji.

2. § 2 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 
2012 r. w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów 
oraz porządku na lotnisku (Dz. U. poz. 1023) jes t  zgodny z art. 22 w związku z art. 20 i art. 2 Konstytucji oraz nie  jes t 
niezgodny z art. 31 ust. 3 Konstytucji. 

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Mirosław Granat Wojciech Hermeliński
Leon Kieres Marek Kotlinowski



Warszawa, dnia 4 marca 2014 r.

Poz. 268

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 25 lutego 2014 r.

sygn. akt SK 65/12

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Wojciech Hermeliński – przewodniczący,

Maria Gintowt-Jankowicz,

Mirosław Granat,

Stanisław Rymar,

Andrzej Rzepliński – sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 25 lutego 2014 r., 
skargi konstytucyjnej Bogdana Reszki o zbadanie zgodności art. 256 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
(Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.):

1) w zakresie, w jakim operuje nieprecyzyjnymi zwrotami „nawołuje do nienawiści” oraz „inny totalitarny ustrój państwa”, 
z art. 42 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji,

2) ponieważ operowanie przez ustawodawcę określeniami „nawołuje do nienawiści” oraz „inny totalitarny ustrój pań-
stwa” nie daje gwarancji jasnego i precyzyjnego określenia zakresu tego przepisu, stwarzając niebezpieczeństwo dla 
wolności słowa oraz wolności badań naukowych, z art. 54 ust. 1 i art. 73 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 
Konstytucji,

orzeka:

Art. 256 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.), w części obejmującej 
zwrot „nawołuje do nienawiści”, jes t  zgodny z art. 42 ust. 1 i art. 2 oraz z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, 
z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 
i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) umorzyć postępowanie 
w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.

Wojciech Hermeliński
 Maria Gintowt-Jankowicz Mirosław Granat
 Stanisław Rymar Andrzej Rzepliński


