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USTAWA

z dnia 6 lipca 2001 r.

o us∏ugach detektywistycznych.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady wykonywania dzia-
∏alnoÊci gospodarczej w zakresie us∏ug detektywistycz-

nych, prawa i obowiàzki detektywów oraz zasady i tryb
nabywania uprawnieƒ do wykonywania us∏ug detekty-
wistycznych.

2. Przepisów ustawy nie stosuje si´ wobec osób lub
instytucji, które na podstawie odr´bnych przepisów
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mogà podejmowaç, w ramach wykonywania obowiàz-
ków zawodowych, dzia∏ania posiadajàce charakter
czynnoÊci, o których mowa w art. 2 ust. 1, lub dzia∏ania
o zbli˝onym charakterze.

Art. 2. 1. Us∏ugami detektywistycznymi sà czynno-
Êci polegajàce na uzyskiwaniu informacji o osobach,
przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie
umowy zawartej ze zleceniodawcà, w formach i w za-
kresie niezastrze˝onych dla organów i instytucji paƒ-
stwowych na mocy odr´bnych przepisów, a w szcze-
gólnoÊci:

1) zbieranie informacji w sprawach cywilnych, 

2) zbieranie informacji dotyczàcych majàtku, zdol-
noÊci p∏atniczych oraz wiarygodnoÊci w stosun-
kach gospodarczych osób i jednostek organiza-
cyjnych,

3) zbieranie informacji dotyczàcych bezprawnego wy-
korzystywania w dzia∏alnoÊci gospodarczej nazw
handlowych i znaków towarowych, nieuczciwej
konkurencji oraz ujawnienia wiadomoÊci stano-
wiàcych tajemnic´ handlowà,

4) sprawdzanie wiarygodnoÊci informacji dotyczà-
cych szkód zg∏aszanych zak∏adom ubezpieczenio-
wym,

5) poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywajàcych
si´, 

6) poszukiwanie mienia,

7) zbieranie informacji w sprawie, w której toczy si´
post´powanie karne, post´powanie w sprawach
o przest´pstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
i inne, jeÊli w toku post´powania mo˝na zastoso-
waç przepisy prawa karnego.

2. Zleceniodawcà czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1 pkt 7, nie mogà byç organy prowadzàce i nad-
zorujàce post´powania w tych sprawach.

Art. 3. Podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakre-
sie us∏ug detektywistycznych wymaga uzyskania ze-
zwolenia.

Art. 4. 1. Wykonywanie czynnoÊci, o których mowa
w art. 2 ust. 1, w ramach prowadzonej dzia∏alnoÊci go-
spodarczej, wymaga posiadania licencji detektywa,
zwanej dalej „licencjà”.

2. Detektywem w rozumieniu ustawy jest osoba po-
siadajàca licencj´.

3. Tytu∏u zawodowego „detektyw” mo˝e u˝ywaç
wy∏àcznie osoba posiadajàca licencj´.

Art. 5. CzynnoÊci, o których mowa w art. 2 ust. 1,
mogà byç wykonywane przez detektywa:

1) przedsi´biorc´, we w∏asnym imieniu, pod warun-
kiem posiadania zezwolenia na wykonywanie
us∏ug detektywistycznych, 

2) na podstawie stosunku pracy lub umowy zlecenia
z przedsi´biorcà posiadajàcym zezwolenie, o któ-
rym mowa w pkt 1. 

Rozdzia∏ 2

Prawa i obowiàzki detektywa

Art. 6. Detektyw przy wykonywaniu us∏ugi detekty-
wistycznej powinien kierowaç si´ powszechnie obo-
wiàzujàcymi zasadami etyki, lojalnoÊcià wobec zlecajà-
cego us∏ug´ i szczególnà starannoÊcià, by nie naruszyç
wolnoÊci i praw cz∏owieka i obywatela.

Art. 7. Wykonujàc us∏ugi detektywistyczne, o któ-
rych mowa w art. 2 ust. 1, detektyw nie mo˝e stosowaç
Êrodków technicznych oraz metod i czynnoÊci opera-
cyjno-rozpoznawczych, zastrze˝onych dla upowa˝nio-
nych organów na mocy odr´bnych przepisów.

Art. 8. 1. Detektyw jest uprawniony do przetwarza-
nia danych osobowych, zebranych w toku wykonywa-
nych przez niego czynnoÊci detektywa, bez zgody
osób, których dane dotyczà.

2. Detektyw uprawniony do przetwarzania danych
osobowych, w zwiàzku z wykonywaniem przez niego
czynnoÊci detektywa, nie mo˝e powierzaç przetwarza-
nia danych innemu podmiotowi.

3. Detektyw ma obowiàzek zniszczyç przetwarzane
dane osobowe, zebrane w toku wykonywania czynno-
Êci detektywa, najpóêniej bezpoÊrednio po zaprzesta-
niu korzystania z uprawnieƒ detektywa.

4. Detektyw jest obowiàzany przy przetwarzaniu
danych osobowych stosowaç przepisy ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50,
poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42,
poz. 474, Nr 49, poz. 509 i Nr 100, poz. 1087), z wy∏à-
czeniem art. 25 ust. 1 i art. 32—35.

Art. 9. O ile przepisy innych ustaw nie stanowià ina-
czej, detektyw, w trakcie wykonywania czynnoÊci,
o których mowa w art. 2 ust. 1, mo˝e uzyskiwaç infor-
macje od osób fizycznych, przedsi´biorców, instytucji,
a tak˝e organów administracji rzàdowej lub samorzà-
dowej.

Art. 10. Detektyw podczas wykonywania czynnoÊci
obowiàzany jest posiadaç przy sobie licencj´ oraz oka-
zywaç jà na ˝àdanie osoby, której czynnoÊci dotyczà,
w taki sposób, aby zainteresowany mia∏ mo˝liwoÊç od-
czytaç i zanotowaç imi´ i nazwisko detektywa oraz na-
zw´ organu, który wyda∏ licencj´.

Art. 11. Detektyw jest obowiàzany:
1) ustaliç to˝samoÊç osoby zlecajàcej wykonanie

czynnoÊci, o których mowa w art. 2 ust. 1,
2) zachowaç nale˝ytà starannoÊç w wykonywaniu

czynnoÊci, o których mowa w art. 2 ust. 1,
3) przestrzegaç przy wykonywaniu czynnoÊci, o któ-

rych mowa w art. 2 ust. 1, przepisów prawa oraz
odmówiç wykonania czynnoÊci nieetycznej lub nie-
zgodnej z prawem.

Art. 12. 1. Detektyw jest obowiàzany zachowaç
w tajemnicy êród∏a informacji oraz okolicznoÊci spra-
wy, o których powzià∏ wiadomoÊç w trakcie wykony-
wania zlecenia.
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2. Obowiàzek zachowania tajemnicy cià˝y na detek-
tywie tak˝e po zaprzestaniu wykonywania dzia∏alnoÊci
w zakresie us∏ug detektywistycznych.

3. Detektyw mo˝e zostaç zwolniony z zachowania
tajemnicy na zasadach okreÊlonych w Kodeksie post´-
powania karnego.

Art. 13. 1. Detektyw ma obowiàzek sporzàdziç koƒ-
cowe pisemne sprawozdanie z wykonanych czynnoÊci,
obejmujàce ustalony stan faktyczny, które powinno za-
wieraç w szczególnoÊci:

1) dat´ zawarcia umowy,

2) opis przedmiotu umowy,

3) okreÊlenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych
czynnoÊci,

4) opis stanu faktycznego,

5) dat´ zakoƒczenia czynnoÊci w sprawie.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, sporzà-
dza si´ w jednym egzemplarzu i wraz z materia∏ami do-
kumentujàcymi opis stanu faktycznego przekazuje zle-
ceniodawcy.

Art. 14. Detektyw ponosi odpowiedzialnoÊç za
szkody wyrzàdzone podczas wykonywania czynnoÊci,
o których mowa w art. 2 ust. 1, oraz wskutek podania
nieprawdziwych informacji, na zasadach okreÊlonych
w Kodeksie cywilnym.

Rozdzia∏ 3

Zasady wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie us∏ug detektywistycznych

Art. 15. 1. Organem w∏aÊciwym do wydania, odmo-
wy wydania oraz cofni´cia zezwolenia na wykonywa-
nie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie us∏ug detek-
tywistycznych, zwanego dalej „zezwoleniem”, jest mi-
nister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, zwany dalej
„organem zezwalajàcym”.

2. Wydanie zezwolenia nast´puje po zasi´gni´ciu
opinii wojewody w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´
lub miejsce zamieszkania przedsi´biorcy ubiegajàcego
si´ o zezwolenie.

Art. 16. Zezwolenie wydaje si´ na wniosek: 

1) przedsi´biorcy b´dàcego osobà fizycznà, je˝eli po-
siada licencj´, 

2) przedsi´biorcy innego ni˝ osoba fizyczna, je˝eli li-
cencj´ posiada co najmniej jeden cz∏onek organu
zarzàdzajàcego przedsi´biorcy

— zwanego dalej „wnioskodawcà”.

Art. 17. 1. O zezwolenie mo˝e ubiegaç si´ wniosko-
dawca, o którym mowa w art. 16, je˝eli nie jest wpisa-
ny do rejestru d∏u˝ników niewyp∏acalnych Krajowego
Rejestru Sàdowego i nie zalega z wp∏atami nale˝noÊci
bud˝etowych oraz z op∏acaniem sk∏adek na rzecz Za-
k∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

2. Wnioskodawca, o którym mowa w art. 16 pkt 2,
mo˝e ubiegaç si´ o zezwolenie, je˝eli osoby nieposia-

dajàce licencji, wchodzàce w sk∏ad organu zarzàdzajà-
cego przedsi´biorcy, oraz ustanowieni przez ten organ
prokurenci i pe∏nomocnicy nie byli karani za przest´p-
stwa pope∏nione z winy umyÊlnej.

Art. 18. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia, zwany
dalej „wnioskiem”, powinien zawieraç w szczególno-
Êci:

1) oznaczenie wnioskodawcy i jego siedziby oraz jego
adres, 

2) numer wnioskodawcy w rejestrze przedsi´biorców,

3) wskazanie adresów sta∏ych miejsc wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej, 

4) okreÊlenie zasi´gu terytorialnego Êwiadczenia
us∏ug detektywistycznych, 

5) dat´ podj´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej, 

6) dane osobowe wnioskodawcy, o którym mowa
w art. 16 pkt 1, a w przypadku wnioskodawcy, o któ-
rym mowa w art. 16 pkt 2, dane cz∏onków organu
zarzàdzajàcego przedsi´biorcy oraz ustanowio-
nych przez ten organ prokurentów i pe∏nomocni-
ków, zawierajàce: imi´ i nazwisko, dat´ i miejsce
urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL, a w przy-
padku osoby posiadajàcej obywatelstwo innego
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej — seri´
i numer paszportu, oraz adresy zameldowania tych
osób na pobyt sta∏y i czasowy.

2. Wnioskodawca mo˝e wystàpiç o wydanie zezwo-
lenia na czas oznaczony.

3. Do wniosku nale˝y do∏àczyç nast´pujàce doku-
menty:

1) okreÊlajàce form´ prawnà wnioskodawcy, w szcze-
gólnoÊci umow´ spó∏ki lub inny przewidziany prze-
pisami prawa dokument dotyczàcy ustanowienia
dzia∏alnoÊci i organizacji przedsi´biorcy,

2) odpis z rejestru przedsi´biorców,

3) list´ udzia∏owców albo akcjonariuszy posiadajà-
cych nie mniej ni˝ 30% akcji lub udzia∏ów,

4) okreÊlajàce proporcje udzia∏u kapita∏u polskiego
i zagranicznego w spó∏ce oraz jego wysokoÊç,
z oznaczeniem adresów siedziby lub miejsca za-
mieszkania wspólnika lub wspólników zagranicz-
nych, gdy spó∏ka jest podmiotem z udzia∏em zagra-
nicznym,

5) dokument potwierdzajàcy posiadanie licencji przez
osoby, o których mowa w art. 16 pkt 1 lub 2,

6) zaÊwiadczenia o niekaralnoÊci wszystkich osób wy-
mienionych we wniosku,

7) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego organu podatkowego
stwierdzajàce, ˝e przedsi´biorca nie zalega z wp∏a-
tami nale˝noÊci bud˝etowych, oraz zaÊwiadczenie
z Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o niezaleganiu
z op∏aceniem sk∏adek,

8) odpis z rejestru d∏u˝ników niewyp∏acalnych Krajo-
wego Rejestru Sàdowego.

Art. 19. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór wniosku o wy-
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danie zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej w zakresie us∏ug detektywistycznych, uwzgl´d-
niajàc w nim dane niezb´dne do wydania decyzji admi-
nistracyjnej w sprawie zezwolenia.

Art. 20. 1. Zezwolenie zawiera:

1) imi´ i nazwisko oraz numer licencji przedsi´biorcy
lub osób wymienionych w art. 16 pkt 2,

2) oznaczenie przedsi´biorcy i jego siedziby oraz jego
adres,

3) wskazanie adresu sta∏ego miejsca wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej,

4) okreÊlenie terminu wa˝noÊci zezwolenia,

5) okreÊlenie zasi´gu terytorialnego wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie Êwiadczenia
us∏ug detektywistycznych,

6) dat´ wydania zezwolenia.

2. W zezwoleniu zamieszcza si´ pouczenie o obo-
wiàzku podj´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej w terminie
6 miesi´cy od daty wydania zezwolenia.

3. Przedsi´biorca jest obowiàzany powiadomiç or-
gan zezwalajàcy, w terminie 14 dni, o zmianach stanu
faktycznego i prawnego w zakresie danych zawartych
we wniosku i w dokumentach stanowiàcych za∏àczniki
do wniosku powsta∏ych po dacie wydania zezwolenia.

Art. 21. Organ zezwalajàcy odmawia wydania ze-
zwolenia:

1) je˝eli przedsi´biorcy uprzednio cofni´to zezwole-
nie z przyczyn, o których mowa w art. 26 pkt 2
lit. a)—f) lub pkt 3, a od dnia cofni´cia zezwolenia
do dnia z∏o˝enia nast´pnego wniosku nie up∏yn´-
∏y 3 lata,

2) je˝eli przedsi´biorca nie spe∏nia warunków, o któ-
rych mowa w art. 16 lub 17,

3) ze wzgl´du na zagro˝enie bezpieczeƒstwa po-
wszechnego i porzàdku publicznego.

Art. 22. Przedsi´biorca jest obowiàzany podjàç
dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie us∏ug detektywi-
stycznych w terminie 6 miesi´cy od daty wydania ze-
zwolenia.

Art. 23. 1. Przedsi´biorca prowadzàcy dzia∏alnoÊç
gospodarczà w zakresie us∏ug detektywistycznych jest
obowiàzany:

1) powiadomiç organ zezwalajàcy o podj´ciu dzia∏al-
noÊci, w terminie 14 dni od dnia jej podj´cia, nie
póêniej jednak ni˝ w ciàgu 6 miesi´cy od daty wy-
dania zezwolenia,

2) zachowywaç form´ pisemnà umów dotyczàcych
prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej,

3) prowadziç i przechowywaç dokumentacj´ dotyczà-
cà zatrudnianych detektywów oraz zawieranych
i realizowanych umów, a tak˝e sprawozdaƒ sporzà-
dzanych po zakoƒczeniu spraw,

4) przedstawiaç dokumentacj´, o której mowa w pkt 3,
na ˝àdanie organu upowa˝nionego do kontroli,
z wy∏àczeniem sprawozdania, o którym mowa

w art. 13 ust. 1, które nie podlega kontroli organu
zezwalajàcego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaj dokumentacji,
o której mowa w ust. 1 pkt 3, formy jej prowadzenia
oraz okres przechowywania, uwzgl´dniajàc w szcze-
gólnoÊci wykaz zatrudnionych przez przedsi´biorc´ de-
tektywów, rejestr zawartych umów wraz z opisem ich
realizacji, a tak˝e sprawozdanie koƒczàce post´powa-
nie w sprawie.

Art. 24. 1. Przedsi´biorca jest obowiàzany do za-
warcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cy-
wilnej za szkody wyrzàdzone podczas wykonywania
czynnoÊci detektywa.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych, po zasi´gni´ciu opinii Polskiej
Izby Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady spe∏nienia obowiàzku ubezpiecze-
nia, o którym mowa w ust. 1, w tym w szczególnoÊci
termin powstania obowiàzku zawarcia umowy ubez-
pieczenia oraz minimalnà sum´ gwarancyjnà. Minister
w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych, wydajàc
rozporzàdzenie, uwzgl´dnia koniecznoÊç zapewnienia
gwarancji spe∏nienia obowiàzku zawarcia umowy
ubezpieczenia. 

Art. 25. Przedsi´biorca jest obowiàzany, niezw∏ocz-
nie po zawarciu umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1,
powiadomiç na piÊmie o jej zawarciu organ prowadzà-
cy post´powanie karne lub post´powanie w sprawach
o przest´pstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, je-
˝eli z treÊci tej umowy wynika, ˝e mo˝e si´ ona wiàzaç
ze sprawà, w której prowadzone jest post´powanie.

Art. 26. Zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci
gospodarczej w zakresie us∏ug detektywistycznych co-
fa si´, je˝eli:

1) up∏ynà∏ termin 6 miesi´cy od dnia wydania zezwo-
lenia, a przedsi´biorca nie podjà∏ lub nie powiado-
mi∏ organu zezwalajàcego o podj´ciu dzia∏alnoÊci
gospodarczej,

2) przedsi´biorca:
a) przesta∏ spe∏niaç warunki, o których mowa

w art. 16 lub 17,
b) poprzez swoje dzia∏anie stwarza zagro˝enie dla

obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa albo
zagro˝enie dla bezpieczeƒstwa lub dóbr osobi-
stych obywateli,

c) wykonuje czynnoÊci zastrze˝one dla organów
i instytucji paƒstwowych,

d) nie wykonuje obowiàzków, o których mowa
w art. 23 ust. 1, bàdê uniemo˝liwia przeprowa-
dzenie kontroli swojej dzia∏alnoÊci przez upraw-
nione organy,

e) nie wykona∏ obowiàzku, o którym mowa
w art. 24 ust. 1,

f) nie usunà∏ innych stwierdzonych uchybieƒ
w terminie wyznaczonym przez organ zezwala-
jàcy w wezwaniu do ich usuni´cia, 
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g) powiadomi∏ organ zezwalajàcy o zaprzestaniu
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej okreÊlo-
nej w zezwoleniu albo je˝eli okolicznoÊci faktycz-
ne wskazujà na zaprzestanie jej prowadzenia,

3) wobec przedsi´biorcy wydane zosta∏o prawomoc-
ne orzeczenie sàdu zakazujàce prowadzenia dzia-
∏alnoÊci gospodarczej.

Art. 27. 1. Kontrol´ dzia∏alnoÊci gospodarczej w za-
kresie us∏ug detektywistycznych przeprowadza organ
zezwalajàcy.

2. Organ zezwalajàcy mo˝e upowa˝niç do przepro-
wadzenia kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie
us∏ug detektywistycznych inny organ paƒstwowy wy-
specjalizowany w kontroli danego rodzaju dzia∏alnoÊci.

Art. 28. W sprawach wydania, odmowy wydania
lub cofni´cia zezwolenia oraz kontroli dzia∏alnoÊci go-
spodarczej w zakresie us∏ug detektywistycznych nie-
uregulowanych w ustawie stosuje si´ przepisy ustawy
z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospo-
darczej (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).

Rozdzia∏ 4

Wymagania kwalifikacyjne detektywów

Art. 29. 1. O wydanie licencji mo˝e ubiegaç si´ oso-
ba, je˝eli:

1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo
innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
oraz bieg∏à znajomoÊç j´zyka polskiego,

2) ukoƒczy∏a 21 lat,

3) posiada wykszta∏cenie co najmniej Êrednie,

4) ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych, 

5) nie toczy si´ przeciwko niej post´powanie karne lub
post´powanie w sprawach o przest´pstwa skarbo-
we pope∏nione z winy umyÊlnej, 

6) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem sàdu za
przest´pstwo lub przest´pstwo skarbowe pope∏-
nione z winy umyÊlnej,

7) nie zosta∏a zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Stra-
˝y Granicznej, Urz´du Ochrony Paƒstwa, wojska,
prokuratury, sàdu lub z innego urz´du administra-
cji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub in-
nym paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej
w ciàgu ostatnich 5 lat, 

8) posiada nienagannà opini´ wydanà przez komen-
danta powiatowego (miejskiego) Policji w∏aÊciwe-
go ze wzgl´du na jej miejsce zamieszkania.

2. OkolicznoÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 4—7,
potwierdzajà odpowiednio: pisemne oÊwiadczenie
osoby ubiegajàcej si´ o wydanie licencji, zaÊwiadcze-
nie o niekaralnoÊci oraz Êwiadectwo pracy. Doku-
menty te osoba ubiegajàca si´ o wydanie licencji jest
obowiàzana z∏o˝yç wraz z wnioskiem o wydanie li-
cencji.

3. Licencj´ wydaje si´ osobie, która spe∏nia warun-
ki okreÊlone w ust. 1 oraz:

1) posiada zdolnoÊç fizycznà i psychicznà do wykony-
wania czynnoÊci w zakresie us∏ug detektywistycz-
nych, stwierdzonà orzeczeniem lekarskim,

2) z∏o˝y∏a egzamin przed w∏aÊciwà komisjà.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb sk∏adania wnio-
sku o wydanie licencji oraz dokumenty potwierdzajà-
ce spe∏nienie wymogów, o których mowa w ust. 1
pkt 1—3, uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia spraw-
noÊci post´powania.

Art. 30. 1. Egzamin dla osób ubiegajàcych si´ o wy-
danie licencji, zwany dalej „egzaminem”, przeprowa-
dza nie rzadziej ni˝ raz na 6 miesi´cy komisja powo∏y-
wana przez komendanta wojewódzkiego Policji. 

2. Cz∏onkowie komisji za udzia∏ w jej pracach otrzy-
mujà wynagrodzenie w wysokoÊci nieprzekraczajàcej
50% przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia
z ostatniego kwarta∏u og∏aszanego przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego w Dzienniku Urz´-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Art. 31. Za egzamin pobiera si´ op∏at´ od osoby
sk∏adajàcej egzamin w wysokoÊci zapewniajàcej po-
krycie kosztów egzaminu.

Art. 32. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) tryb wnoszenia op∏aty, o której mowa w art. 31, 

2) jej wysokoÊç, 

3) stawki wynagrodzenia egzaminatorów.

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, na-
le˝y uwzgl´dniç w szczególnoÊci podmiot uprawniony
do pobierania op∏aty, termin jej wnoszenia, kalkulacj´
kosztów egzaminów obejmujàcà ich koszty organiza-
cyjno-techniczne, a tak˝e funkcje pe∏nione przez egza-
minatorów w komisji egzaminacyjnej i czas trwania eg-
zaminów.

Art. 33. Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów
dotyczàcych Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa, Stra˝y
Granicznej, ochrony danych osobowych, ochrony infor-
macji niejawnych, a tak˝e z zakresu prawa cywilnego
i karnego (materialnego i procesowego), kryminalistyki,
kryminologii i wiktymologii oraz psychologii sàdowej.

Art. 34. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw oÊwiaty i wychowania, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) zakres obowiàzujàcych tematów egzaminacyjnych,

2) sk∏ad komisji egzaminacyjnej i sposób przeprowa-
dzania egzaminów,

3) tryb, form´ i terminy powo∏ywania komisji egzami-
nacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów.
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2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, na-
le˝y uwzgl´dniç w szczególnoÊci podstawowe bloki te-
matyczne z zakresu znajomoÊci dziedzin, o których mo-
wa w art. 33, a tak˝e wskazaç instytucje i organizacje,
z których b´dà powo∏ywani cz∏onkowie komisji, repre-
zentujàcy w szczególnoÊci sàd, prokuratur´, Policj´,
ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych, mini-
stra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wychowania oraz
Êrodowiska naukowe z dziedziny kryminalistyki, krymi-
nologii, wiktymologii i psychologii sàdowej. 

Art. 35. 1. Licencj´ wydaje, odmawia jej wydania,
zawiesza lub cofa, w drodze decyzji administracyjnej,
komendant wojewódzki Policji w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce zamieszkania osoby ubiegajàcej si´ o wydanie
licencji.

2. Licencj´ wydaje si´ na czas nieoznaczony.

3. Za wydanie licencji pobiera si´ op∏at´. 

4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wysokoÊç op∏aty za licencj´ oraz tryb jej wnoszenia,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci termin wnoszenia
op∏aty i podmiot uprawniony do jej pobierania, a tak˝e
okolicznoÊç, ˝e op∏ata powinna zapewniaç pokrycie
kosztów zwiàzanych z wydaniem licencji.

Art. 36. 1. Licencja zawiera:

1) imi´ i nazwisko posiadacza,

2) fotografi´ posiadacza,

3) dat´ i miejsce urodzenia, 

4) numer ewidencyjny PESEL — w przypadku obywa-
teli polskich, 

5) numer licencji, dat´ jej wystawienia i oznaczenie or-
ganu wystawiajàcego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, wzór i tryb wydawania li-
cencji.

Art. 37. 1. Komendant wojewódzki Policji odmawia
wydania licencji, je˝eli osoba ubiegajàca si´ o jej wy-
danie nie spe∏nia wymogów, o których mowa w art. 29
ust. 1 i 3.

2. Komendant wojewódzki Policji cofa i zatrzymuje
licencj´, je˝eli detektyw:

1) przesta∏ spe∏niaç choçby jeden z warunków, o któ-
rych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4—6 lub w ust. 3
pkt 1,

2) wniós∏ zawiadomienie na piÊmie o zaprzestaniu
wykonywania czynnoÊci detektywa.

Art. 38. 1. Komendant wojewódzki Policji, w przy-
padku powzi´cia wiadomoÊci o wszcz´ciu post´powa-
nia karnego przeciwko detektywowi o przest´pstwo
przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, ˝yciu, zdrowiu,
mieniu, obrotowi gospodarczemu lub wolnoÊci, zawie-
sza prawa wynikajàce z licencji do czasu wydania pra-
womocnego orzeczenia w sprawie.

2. Komendant wojewódzki Policji, w przypadku po-
wzi´cia wiadomoÊci o wszcz´ciu post´powania karne-
go przeciwko detektywowi o przest´pstwo umyÊlne in-
ne ni˝ wymienione w ust. 1 lub post´powania w spra-
wie o umyÊlne przest´pstwo skarbowe, mo˝e zawiesiç
prawa wynikajàce z licencji do czasu wydania prawo-
mocnego orzeczenia w sprawie.

3. Komendant wojewódzki Policji, w przypadku za-
wieszenia praw wynikajàcych z licencji, zatrzymuje li-
cencj´.

Art. 39. Organy uprawnione do prowadzenia post´-
powaƒ karnych oraz post´powaƒ w sprawach o prze-
st´pstwa skarbowe majà obowiàzek powiadomiç ko-
mendanta wojewódzkiego Policji w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania detektywa o wszcz´-
ciu post´powania karnego przeciwko osobie posiada-
jàcej licencj´.

Art. 40. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych prowadzi rejestr osób, którym wydano licencje,
zwany dalej „rejestrem detektywów”.

2. Rejestr detektywów obejmuje nast´pujàce dane:

1) imi´ i nazwisko,

2) adres zamieszkania,

3) numer licencji i dat´ jej wydania, 

4) dat´ zawieszenia lub cofni´cia licencji.

3. Rejestr detektywów jest jawny.

Art. 41. Osoby posiadajàce licencj´ sà obowiàzane
poddawaç si´ okresowym badaniom lekarskim i psy-
chologicznym.

Art. 42. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia:

1) zakres badaƒ lekarskich i psychologicznych, którym
jest obowiàzana poddaç si´ osoba ubiegajàca si´
o wydanie licencji, oraz zakres i cz´stotliwoÊç prze-
prowadzania tych badaƒ w odniesieniu do osób
posiadajàcych licencj´,

2) kwalifikacje oraz dodatkowe wymogi dotyczàce le-
karzy i psychologów upowa˝nionych do przepro-
wadzania badaƒ oraz wydawania orzeczeƒ, o któ-
rych mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1,

3) warunki i tryb:
a) odwo∏ywania si´ od orzeczeƒ lekarskich,
b) uzyskiwania i utraty przez lekarzy i psychologów

uprawnieƒ do przeprowadzania badaƒ lekar-
skich i psychologicznych,

c) kontroli wykonywania i dokumentowania badaƒ
lekarskich i psychologicznych oraz wydawania
orzeczeƒ lekarskich,

4) sposób post´powania z dokumentacjà zwiàzanà
z badaniami lekarskimi i psychologicznymi oraz
wzory stosowanych dokumentów,

5) maksymalne stawki op∏at za badania lekarskie
i psychologiczne.
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2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, na-
le˝y uwzgl´dniç okolicznoÊç, aby wyniki badaƒ od-
zwierciedla∏y stan zdrowia fizycznego i psychicznego
osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz kwalifikacje
lekarzy odpowiednio do rodzaju badaƒ, a tak˝e okolicz-
noÊç, ˝e stawki op∏at, o których mowa w ust. 1 pkt 5,
powinny zapewniaç zwrot kosztów przeprowadzonych
badaƒ.

Art. 43. Koszty zwiàzane z przeprowadzeniem ba-
daƒ potwierdzajàcych zdolnoÊç fizycznà i psychicznà
do wykonywania czynnoÊci detektywa ponosi osoba
poddana badaniu.

Rozdzia∏ 5

Przepisy karne

Art. 44. Kto, wbrew obowiàzkowi, o którym mowa
w art. 25, nie wype∏nia obowiàzku zawiadomienia or-
ganu prowadzàcego post´powanie karne lub post´po-
wanie w sprawach o przest´pstwa skarbowe i wykro-
czenia skarbowe o zawarciu umowy majàcej zwiàzek
ze sprawà, w której prowadzone jest post´powanie
karne lub post´powanie w sprawach o przest´pstwa
skarbowe i wykroczenia skarbowe, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolnoÊci albo karze pozbawienia
wolnoÊci do lat 2.

Art. 45. Kto podczas Êwiadczenia us∏ug detektywi-
stycznych wykonuje czynnoÊci ustawowo zastrze˝one
dla organów i instytucji paƒstwowych, podlega grzyw-
nie, karze ograniczenia wolnoÊci albo karze pozbawie-
nia wolnoÊci do lat 3.

Art. 46. 1. Kto prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà
w zakresie us∏ug detektywistycznych bez wymaganego
zezwolenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-
noÊci albo karze pozbawienia wolnoÊci do lat 2.

2. Tej samej karze podlega osoba wykonujàca czyn-
noÊci detektywa w ramach prowadzonej dzia∏alnoÊci
gospodarczej bez wymaganej licencji.

Rozdzia∏ 6

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 47. 1. Koncesje na dzia∏alnoÊç gospodarczà
w zakresie us∏ug detektywistycznych, udzielone przed
dniem 1 stycznia 2001 r., które na podstawie art. 96
ust. 2 pkt 2 lit. b) w zwiàzku z ust. 3 ustawy z dnia 19 li-
stopada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci 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) sta∏y si´ zezwoleniami, po spe∏-
nieniu przez przedsi´biorc´ warunków okreÊlonych
w niniejszej ustawie, podlegajà wymianie na zezwole-
nia wydawane w trybie tej ustawy, w terminie do dnia
30 czerwca 2003 r., a po up∏ywie tego terminu tracà
moc.

2. Przedsi´biorcy ubiegajàcy si´ o wymian´ zezwo-
lenia, o którym mowa w ust. 1, sà obowiàzani z∏o˝yç or-
ganowi zezwalajàcemu wniosek o wymian´ zezwole-
nia, w terminie do dnia 31 grudnia 2002 r.

3. Do wniosku o wymian´ zezwolenia stosuje si´
odpowiednio przepisy art. 18, dotyczàce wydania ze-
zwolenia. 

Art. 48. Post´powania wszcz´te w sprawach wyda-
nia zezwoleƒ i niezakoƒczone do dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy ostatecznà decyzjà administracyjnà
podlegajà umorzeniu.

Art. 49. Osoby wykonujàce czynnoÊci detektywa
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy sà obowiàzane
uzyskaç licencj´ w terminie do dnia 30 czerwca 2003 r.,
a w przypadku nieuzyskania licencji do tego dnia — za-
przestaç wykonywania tych czynnoÊci, nie póêniej ni˝
do dnia 1 lipca 2003 r.

Art. 50. Przepisy art. 29 ust. 1 pkt 1 i 7 w zakresie,
w jakim dotyczà obywateli innych paƒstw cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej, stosuje si´ od dnia uzyskania
przez Rzeczpospolità Polskà statusu cz∏onka Unii Euro-
pejskiej. 

Art. 51.*
Zgodnie z art. 122 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej podpisuj´ ustaw´ z pomini´ciem art. 51
uznanego wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego
z dnia 3 paêdziernika 2001 r. (Monitor Polski Nr 45,
poz. 739) za niezgodny z Konstytucjà.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
——————
* Pomini´to jako niezgodny z art. 2  i art. 42 ust. 1 Konstytu-

cji Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do wyroku Trybuna-
∏u Konstytucyjnego z dnia 3 paêdziernika 2001 r. sygn.
akt K. 27/2001 (Monitor Polski Nr 45, poz. 739).
Ustawa wchodzi w ˝ycie — zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718
i z 2001 r. Nr 46, poz. 499) — po up∏ywie 14 dni od dnia og∏o-
szenia.


