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USTAWA

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o zmianie ustawy o us∏ugach detektywistycznych

Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o us∏ugach
detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110
i Nr 238, poz. 2021 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do osób
lub instytucji, które na podstawie odr´b-
nych przepisów mogà podejmowaç dzia∏a-
nia posiadajàce charakter czynnoÊci, o któ-
rych mowa w art. 2 ust. 1.”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do dzia∏al-
noÊci gospodarczej polegajàcej na uzyski-
waniu, przetwarzaniu i przekazywaniu infor-
macji, je˝eli pochodzà one ze zbiorów da-
nych ogólnie dost´pnych.”;

2) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. 1. Us∏ugami detektywistycznymi sà czyn-
noÊci polegajàce na uzyskiwaniu, prze-
twarzaniu i przekazywaniu informacji
o osobach, przedmiotach i zdarzeniach,
realizowane na podstawie umowy za-
wartej ze zleceniodawcà, w formach
i w zakresach niezastrze˝onych dla or-
ganów i instytucji paƒstwowych na mo-
cy odr´bnych przepisów, a w szczegól-
noÊci:

1) w sprawach wynikajàcych ze stosun-
ków prawnych dotyczàcych osób fi-
zycznych,

2) w sprawach wynikajàcych ze stosun-
ków gospodarczych dotyczàcych:

a) wykonania zobowiàzaƒ majàtko-
wych, zdolnoÊci p∏atniczych lub
wiarygodnoÊci w tych stosunkach,

b) bezprawnego wykorzystywania
nazw handlowych lub znaków to-

warowych, nieuczciwej konkuren-
cji lub ujawnienia wiadomoÊci sta-
nowiàcych tajemnic´ przedsi´-
biorstwa lub tajemnic´ handlowà,

3) sprawdzanie wiarygodnoÊci informa-
cji dotyczàcych szkód zg∏aszanych za-
k∏adom ubezpieczeniowym,

4) poszukiwanie osób zaginionych lub
ukrywajàcych si´, 

5) poszukiwanie mienia,

6) zbieranie informacji w sprawie,
w której toczy si´ post´powanie kar-
ne, post´powanie w sprawach
o przest´pstwa skarbowe lub wykro-
czenia skarbowe albo inne, je˝eli
w toku post´powania mo˝na zasto-
sowaç przepisy prawa karnego.

2. Zleceniodawcà czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1 pkt 6, nie mogà byç or-
gany prowadzàce lub nadzorujàce po-
st´powania w tych sprawach.”;

3) uchyla si´ art. 5;

4) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. Detektyw powinien, przy wykonywaniu
czynnoÊci, o których mowa w art. 2 ust. 1,
kierowaç si´ zasadami etyki, lojalnoÊcià
wobec zlecajàcego us∏ug´ i szczególnà
starannoÊcià, aby nie naruszyç wolnoÊci
i praw cz∏owieka i obywatela.”;

5) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. 1. Detektyw jest uprawniony do przetwa-
rzania danych osobowych, zebranych
w toku wykonywanych przez niego
czynnoÊci, o których mowa w art. 2
ust. 1, bez zgody osób, których dane
dotyczà, w zakresie sprawy prowadzo-
nej przez przedsi´biorc´ posiadajàcego
zezwolenie na wykonywanie dzia∏alno-



Êci gospodarczej w zakresie us∏ug de-
tektywistycznych, wy∏àcznie w czasie
prowadzenia tej sprawy.

2. Detektyw nie mo˝e powierzaç przetwa-
rzania danych osobowych innemu pod-
miotowi. 

3. Detektyw ma obowiàzek przekazaç za-
trudniajàcemu przedsi´biorcy przetwa-
rzane dane osobowe, zebrane w toku
wykonywania czynnoÊci, o których mo-
wa w art. 2 ust. 1, bezpoÊrednio po za-
przestaniu prowadzenia sprawy lub, na
jego polecenie:

1) przekazaç je osobie, której one doty-
czà, albo

2) zniszczyç te dane. 

4. Detektyw jest obowiàzany przy prze-
twarzaniu danych osobowych stosowaç
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153,
poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i
Nr 33, poz. 285) z wy∏àczeniem art. 25
ust. 1 i art. 32—35.”;

6) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. Detektyw przy wykonywaniu czynnoÊci,
o których mowa w art. 2 ust. 1, jest obo-
wiàzany:

1) przestrzegaç przepisów prawa oraz
odmówiç wykonania czynnoÊci nie-
zgodnej z prawem lub nieetycznej, 

2) zachowaç nale˝ytà starannoÊç i rzetel-
noÊç, a zw∏aszcza sprawdziç zgodnoÊç
z prawdà uzyskanych informacji.”;

7) w art. 12 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Detektyw jest obowiàzany zachowaç w tajem-
nicy êród∏a informacji oraz okolicznoÊci spra-
wy, o których powzià∏ wiadomoÊç w trakcie
wykonywania czynnoÊci, o których mowa
w art. 2 ust. 1. 

2. Obowiàzek zachowania tajemnicy cià˝y na de-
tektywie tak˝e po zaprzestaniu wykonywania
czynnoÊci, o których mowa w art. 2 ust. 1.”;

8) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. Detektyw ma obowiàzek sporzàdziç
i przekazaç zatrudniajàcemu go przedsi´-
biorcy koƒcowe pisemne sprawozdanie
z wykonanych w danej sprawie czynno-
Êci, o których mowa w art. 2 ust. 1, obej-
mujàce:

1) opis stanu faktycznego,

2) dat´ rozpocz´cia czynnoÊci,

3) okreÊlenie zakresu i przebiegu prze-
prowadzonych czynnoÊci,

4) dat´ zakoƒczenia czynnoÊci.”;

9) w art. 15 uchyla si´ ust. 2; 

10) art. 16 i 17 otrzymujà brzmienie:

„Art. 16. Zezwolenie wydaje si´ na wniosek przed-
si´biorcy:

1) b´dàcego osobà fizycznà, je˝eli przed-
si´biorca ten lub ustanowiony przez
niego pe∏nomocnik posiada licencj´,

2) innego ni˝ osoba fizyczna, je˝eli licen-
cj´ posiada co najmniej jedna osoba
uprawniona do reprezentowania
przedsi´biorcy lub pe∏nomocnik usta-
nowiony przez przedsi´biorc´ do kie-
rowania dzia∏alnoÊcià okreÊlonà w ze-
zwoleniu 

— zwanego dalej „wnioskodawcà”.

Art. 17. O zezwolenie mo˝e ubiegaç si´ wniosko-
dawca, je˝eli:

1) nie jest wpisany do rejestru d∏u˝ników
niewyp∏acalnych Krajowego Rejestru
Sàdowego,

2) nie zalega z uiszczeniem podatków,
op∏at, sk∏adek na ubezpieczenia spo-
∏eczne oraz zdrowotne, z wyjàtkiem
przypadków, kiedy uzyska on przewi-
dzianà prawem zgod´ na zwolnienie,
odroczenie, roz∏o˝enie na raty zale-
g∏ych p∏atnoÊci lub wstrzymanie w ca-
∏oÊci wykonania decyzji organu podat-
kowego,

3) osoby nieposiadajàce licencji, wcho-
dzàce w sk∏ad organu zarzàdzajàcego
przedsi´biorcy oraz ustanowieni przez
ten organ prokurenci, a tak˝e przedsi´-
biorca b´dàcy osobà fizycznà, nie byli
karani za umyÊlne przest´pstwo lub
umyÊlne przest´pstwo skarbowe.”;

11) w art. 18:

a) w ust. 1: 

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o wydanie zezwolenia, zwany dalej
„wnioskiem”, zawiera:”,

— pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) oznaczenie wnioskodawcy oraz jego sie-
dziby (miejsca zamieszkania) i adresu,

2) numer wnioskodawcy w rejestrze przed-
si´biorców albo w ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej,”,

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dane osób uprawnionych do reprezento-
wania przedsi´biorcy oraz pe∏nomocnika
ustanowionego do kierowania dzia∏alno-
Êcià okreÊlonà w zezwoleniu, zawierajà-
ce: imi´ i nazwisko, dat´ i miejsce urodze-
nia, obywatelstwo, numer PESEL,
a w przypadku osoby posiadajàcej oby-
watelstwo innego paƒstwa cz∏onkowskie-
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go Unii Europejskiej — seri´ i numer
paszportu lub innego dokumentu stwier-
dzajàcego to˝samoÊç, oraz miejsce za-
mieszkania i adres tych osób.”,

b) w ust. 3:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) odpis z rejestru przedsi´biorców lub za-
Êwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia-
∏alnoÊci gospodarczej,”,

— uchyla si´ pkt 3, 

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dokument potwierdzajàcy posiadanie li-
cencji przez osoby, o których mowa
w art. 16,”,

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego organu
stwierdzajàce, ˝e przedsi´biorca spe∏nia
warunki, o których mowa w art. 17
pkt 2,”;

12) w art. 20 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

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

2) oznaczenie przedsi´biorcy oraz jego siedziby
(miejsca zamieszkania) i adresu,”;

13) w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w zakresie us∏ug detektywistycznych
jest obowiàzany:

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

2) zachowywaç form´ pisemnà umów doty-
czàcych wykonywanej dzia∏alnoÊci gospo-
darczej w zakresie us∏ug detektywistycz-
nych,

3) prowadziç i przechowywaç dokumentacj´
dotyczàcà zatrudnianych detektywów oraz
zawieranych i realizowanych umów, 

4) przedstawiaç dokumentacj´, o której mowa
w pkt 3, na ˝àdanie organu upowa˝nionego
do kontroli.”;

14) po art. 23 dodaje si´ art. 23a—23c w brzmieniu:

„Art. 23a. 1. Przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏al-
noÊç gospodarczà w zakresie us∏ug
detektywistycznych, b´dàcy osobà fi-
zycznà, jest obowiàzany zachowaç
w tajemnicy êród∏o informacji oraz
okolicznoÊci sprawy, o których po-
wzià∏ wiadomoÊç w zwiàzku z wyko-
nywaniem umowy zawartej ze zlece-
niodawcà, o której mowa w art. 2
ust. 1.

2. W przypadku przedsi´biorcy wykonu-
jàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà w za-

kresie us∏ug detektywistycznych, nie-
b´dàcego osobà fizycznà, obowiàzek,
o którym mowa w ust. 1, spoczywa
na wszystkich osobach, które dzia∏a-
jàc na rzecz przedsi´biorcy powzi´∏y
wiadomoÊç o êród∏ach informacji
oraz okolicznoÊciach sprawy b´dàcej
przedmiotem umowy zawartej po-
mi´dzy przedsi´biorcà a zlecenio-
dawcà, o której mowa w art. 2 ust. 1.

3. Przedsi´biorca, o którym mowa
w ust. 1, albo osoby, o których mowa
w ust. 2, mogà zostaç zwolnieni z za-
chowania tajemnicy na zasadach
okreÊlonych w Kodeksie post´powa-
nia karnego.

Art. 23b. 1. Przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏al-
noÊç gospodarczà w zakresie us∏ug
detektywistycznych ma obowiàzek
sporzàdziç koƒcowe pisemne spra-
wozdanie z wykonanych czynnoÊci,
o których mowa w art. 2 ust. 1, zawie-
rajàce 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 spra-
wie.

2. Sprawozdanie, o którym mowa
w ust. 1, wraz z materia∏ami doku-
mentujàcymi opis stanu faktycznego
przekazuje si´ zleceniodawcy.

3. W przypadku gdy sprawozdanie,
o którym mowa w ust. 1, zawiera in-
formacje dotyczàce przeprowadzo-
nych czynnoÊci w sprawach, o któ-
rych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6, przed-
si´biorca wykonujàcy dzia∏alnoÊç go-
spodarczà w zakresie us∏ug detekty-
wistycznych sporzàdza jego kopi´
i przechowuje jà przez okres 2 lat od
dnia sporzàdzenia, jednak nie d∏u˝ej
ni˝ do dnia zaprzestania przez przed-
si´biorc´ wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej w zakresie us∏ug detek-
tywistycznych.

Art. 23c. Przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏alnoÊç
gospodarczà w zakresie us∏ug detekty-
wistycznych ponosi odpowiedzialnoÊç
za szkody wyrzàdzone podczas wykony-
wania tych us∏ug oraz wskutek podania
nieprawdziwych informacji, na zasa-
dach okreÊlonych w Kodeksie cywil-
nym.”;

15) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w zakresie us∏ug detektywistycznych
jest obowiàzany do zawarcia umowy ubezpie-
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czenia odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody
wyrzàdzone podczas wykonywania czynnoÊci
detektywa.”;

16) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. Przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏alnoÊç
gospodarczà w zakresie us∏ug detektywi-
stycznych jest obowiàzany, niezw∏ocznie
po zawarciu umowy, o której mowa
w art. 2 ust. 1, powiadomiç na piÊmie
o jej zawarciu organ prowadzàcy post´-
powanie karne lub post´powanie w spra-
wach o przest´pstwa skarbowe i wykro-
czenia skarbowe, je˝eli z treÊci tej umowy
wynika, ˝e mo˝e si´ ona wiàzaç ze spra-
wà, w której prowadzone jest post´po-
wanie.”; 

17) po art. 25 dodaje si´ art. 25a i art. 25b w brzmie-
niu:

„Art. 25a. 1. Przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏al-
noÊç gospodarczà w zakresie us∏ug
detektywistycznych jest uprawniony
do przetwarzania danych osobo-
wych, zebranych w toku wykonywa-
nych czynnoÊci, o których mowa
w art. 2 ust. 1, bez zgody osób, któ-
rych dane dotyczà.

2. Przedsi´biorca nie mo˝e powierzaç
przetwarzania danych, o których mo-
wa w ust. 1, innemu podmiotowi,
z wyjàtkiem detektywa wykonujàce-
go na rzecz tego przedsi´biorcy czyn-
noÊci, o których mowa w art. 2 ust. 1. 

3. Przedsi´biorca ma obowiàzek znisz-
czyç przetwarzane dane osobowe, ze-
brane w toku wykonywania dzia∏al-
noÊci, najpóêniej bezpoÊrednio po za-
przestaniu korzystania z zezwolenia
na wykonywanie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej w zakresie us∏ug detektywi-
stycznych. 

4. Przedsi´biorca jest obowiàzany przy
przetwarzaniu danych osobowych
stosowaç przepisy ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, z wy∏àczeniem art. 25
ust. 1 i art. 32—35.

Art. 25b. Przedsi´biorca jest uprawniony do ˝à-
dania od zleceniodawcy dokumentów,
w tym okazania dokumentów stwier-
dzajàcych to˝samoÊç, koniecznych do
oceny, czy zawarcie umowy i jej wyko-
nanie b´dzie zgodne z wymaganiami
okreÊlonymi w art. 6 oraz art. 11.”; 

18) w art. 29:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) posiada obywatelstwo polskie lub oby-
watelstwo innego paƒstwa cz∏onkowskie-
go Unii Europejskiej,”,

— pkt 5—8 otrzymujà brzmienie:

„5) nie toczy si´ przeciwko niej post´powa-
nie o umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne
przest´pstwo skarbowe,

6) nie by∏a skazana prawomocnym wyro-
kiem za umyÊlne przest´pstwo lub
umyÊlne przest´pstwo skarbowe,

7) nie zosta∏a zwolniona dyscyplinarnie
z Policji, Stra˝y Granicznej, Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu, Biura Ochrony Rzàdu, wojska,
prokuratury, sàdu lub z innego urz´du
administracji publicznej w Rzeczypospo-
litej Polskiej lub w innym paƒstwie cz∏on-
kowskim Unii Europejskiej w ciàgu ostat-
nich 5 lat,

8) posiada pozytywnà opini´ wynikajàcà
z wywiadu Êrodowiskowego, przeprowa-
dzonego przez komendanta powiatowe-
go (miejskiego) Policji w∏aÊciwego ze
wzgl´du na jej miejsce zamieszkania albo
— w przypadku obywatela innego paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej —
przez organ odpowiedniego szczebla
i kompetencji w paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej, w∏aÊciwy ze wzgl´du
na miejsce zamieszkania,”,

— po pkt 8 dodaje si´ pkt 9 w brzmieniu:

„9) posiada zdolnoÊç fizycznà i psychicznà
do wykonywania czynnoÊci, o których
mowa w art. 2 ust. 1, stwierdzonà orze-
czeniem lekarskim.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Licencj´ wydaje si´ osobie, która spe∏nia
warunki okreÊlone w ust. 1 oraz z∏o˝y∏a eg-
zamin przed w∏aÊciwà komisjà albo uzyska-
∏a w trybie odr´bnych przepisów decyzj´
w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie
detektywa.”;

19) art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 33. Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, or-
ganizacji i funkcjonowania organów wy-
miaru sprawiedliwoÊci i przestrzegania
prawa, ochrony danych osobowych,
ochrony informacji niejawnych, a tak˝e
z zakresu prawa cywilnego i karnego
(materialnego i procesowego), kryminali-
styki, kryminologii i wiktymologii oraz
psychologii sàdowej.”;

20) art. 36 otrzymuje brzmienie:

„Art. 36. 1. Licencja zawiera:

1) imi´ i nazwisko posiadacza,

2) fotografi´ posiadacza,

3) numer licencji, dat´ jej wystawienia
i oznaczenie organu wystawiajàce-
go.
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2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wzór licencji oraz tryb jej wydawania,
uwzgl´dniajàc wymiary i elementy
graficzne wzoru licencji oraz potrzeb´
zapewnienia sprawnoÊci post´powa-
nia w sprawie jej wydania.”;

21) w art. 37 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przesta∏ spe∏niaç jeden z warunków, o których
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4, 6 lub 9,”;

22) w art. 40 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rejestr detektywów jest jawny w zakresie po-
twierdzania posiadania przez wskazanà osob´
uprawnieƒ detektywa. W pozosta∏ym zakresie
dane sà udost´pniane sàdom, organom proku-
ratury oraz organom administracji publicznej,
a tak˝e podmiotom, które udokumentujà po-
siadanie w tym interesu prawnego.”;

23) po art. 41 dodaje si´ art. 41a w brzmieniu:

„Art. 41a. W stosunku do osób, wobec których zo-
sta∏o wydane orzeczenie:

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

2) lekarskie i psychologiczne, na pod-
stawie przeprowadzonych badaƒ,
o których mowa w art. 41

— nie stosuje si´ przepisów art. 229 § 1
i 2 Kodeksu pracy.”;

24) w art. 42 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kwalifikacje oraz dodatkowe wymogi dotyczà-
ce lekarzy i psychologów upowa˝nionych do
przeprowadzania badaƒ oraz wydawania orze-
czeƒ, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9,”;

25) art. 50 otrzymuje brzmienie:

„Art. 50. Przepisy art. 18 ust. 1 pkt 6, art. 29 ust. 1
pkt 1, 7 i 8 oraz ust. 3, w zakresie, w jakim
dotyczà obywateli paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej, stosuje si´ od dnia
uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.”.

Art. 2. Licencje wydane przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy zachowujà wa˝noÊç.

Art. 3. Do post´powaƒ administracyjnych w spra-
wach obj´tych przepisami niniejszej ustawy wszcz´-
tych, a niezakoƒczonych przed dniem jej wejÊcia w ˝y-
cie, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wy-
dane na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca
2001 r. o us∏ugach detektywistycznych, zachowujà
moc do czasu wydania nowych przepisów wykonaw-
czych na podstawie art. 36 ust. 2 w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
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