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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 22 października 2010 r.

o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych

(druk nr 1004)

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. O USŁUGACH DETEKTYWISTYCZNYCH (Dz. U.

z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.)

Art. 8.
[1. 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 zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług
detektywistycznych, wyłącznie w czasie prowadzenia tej sprawy.]

<1. 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. 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 je osobie, której one dotyczą, albo
2) zniszczyć te dane.]

<3. 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 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285) z
wyłączeniem art. 25 ust. 1 i art. 32-35.

<5. Wykonując polecenie, o którym mowa w ust. 3, detektyw sporządza notatkę, którą
dołącza się do księgi realizacji umowy. Notatka powinna zawierać:
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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. 16.
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 gospodarczej,
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
[4) dane osobowe przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną oraz pełnomocnika w

przypadku jego ustanowienia, w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą
fizyczną - członków organu zarządzającego przedsiębiorcy, prokurentów i
pełnomocników ustanowionych do kierowania wnioskowaną działalnością, ze
wskazaniem osób posiadających licencje i numeru licencji,]

<4) dane osobowe przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną oraz pełnomocnika w
przypadku jego ustanowienia, a w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą
fizyczną – członków organu zarządzającego przedsiębiorcy, prokurentów i
pełnomocników ustanowionych do kierowania wnioskowaną działalnością. Dane
osobowe obejmują: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer
licencji,>

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. 25a.
1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych

jest uprawniony 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 wyjątkiem detektywa wykonującego na rzecz tego przedsiębiorcy
czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1.
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[3. Przedsiębiorca ma obowiązek zniszczyć przetwarzane dane osobowe, zebrane w toku
wykonywania działalności, najpóźniej bezpośrednio po zaprzestaniu korzystania z
zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług
detektywistycznych.]

<3. 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 osobowych, z wyłączeniem art. 25
ust. 1 i art. 32-35.

Art. 27.
1. Kontrolę działalności w zakresie usług detektywistycznych przeprowadza organ

prowadzący rejestr.
[2. Organ, o którym mowa w ust. 1, może upoważnić do przeprowadzenia kontroli

działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych inny organ państwowy
wyspecjalizowany w kontroli danego rodzaju działalności.]

<2. Organ, o którym mowa w ust. 1, może upoważnić do przeprowadzenia kontroli
działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych Komendanta
Głównego Policji oraz komendantów wojewódzkich Policji.>

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

1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2) ukończyła 21 lat,
3) posiada wykształcenie co najmniej średnie,
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne

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

przestępstwo skarbowe,
7) 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 Rzeczypospolitej
Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w ciągu
ostatnich 5 lat,

[8) posiada pozytywną opinię wynikającą z wywiadu środowiskowego,
przeprowadzonego przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego
ze względu na jej miejsce zamieszkania albo - w przypadku obywatela innego
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa
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członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - przez organ odpowiedniego
szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania,

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

<8) posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego)
Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, sporządzoną na
podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo – w przypadku
obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych
państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania,

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

<10) zdała egzamin na licencję detektywa, zwany dalej „egzaminem”, przed
właściwą komisją egzaminacyjną albo uzyskała w trybie przepisów ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej decyzję w sprawie uznania kwalifikacji w
zawodzie detektywa.>

[2. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4-7, potwierdzają odpowiednio: pisemne
oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie licencji, zaświadczenie o niekaralności
oraz świadectwo pracy. Dokumenty te osoba ubiegająca się o wydanie licencji jest
obowiązana złożyć wraz z wnioskiem o wydanie licencji.]

<2. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4–6 i 10, potwierdzają odpowiednio:
pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie licencji oraz zaświadczenie o
niekaralności, zaświadczenie o zdaniu egzaminu 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 obowiązana złożyć wraz z wnioskiem o wydanie licencji.>

[3. Licencję wydaje się osobie, która spełnia warunki określone w ust. 1 oraz złożyła
egzamin przed właściwą komisją albo uzyskała w trybie odrębnych przepisów decyzję w
sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa.]

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.

[Art. 30.
1. Egzamin dla osób ubiegających się o wydanie licencji, zwany dalej "egzaminem",

przeprowadza nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy komisja powoływana przez komendanta
wojewódzkiego Policji.

2. Członkowie komisji za udział w jej pracach otrzymują wynagrodzenie w wysokości
nieprzekraczającej 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".]
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<Art. 30.
1. Komendant Główny Policji przeprowadza egzamin nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Informację o terminie i miejscu egzaminu zamieszcza się na stronie podmiotowej

Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta Głównego Policji oraz na stronach
podmiotowych komend wojewódzkich Policji, 2 miesiące przed planowanym
terminem egzaminu.

3. W celu przeprowadzenia egzaminu Komendant Główny Policji powołuje komisję
egzaminacyjną, zwaną dalej „komisją”, składającą się z 6 osób wyróżniających się
wiedzą z zakresu problematyki objętej egzaminem.

4. W skład komisji wchodzi jeden przedstawiciel:
1) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
2) Komendanta Głównego Policji,
3) Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
4) Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie,
5) środowiska naukowego reprezentującego jedną z dziedzin wiedzy, o których

mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 34, wyznaczony
przez władze uczelni lub innych ośrodków naukowych,

6) organizacji zawodowych zrzeszających detektywów, wybrany z listy
reprezentantów sporządzonej przez te organizacje.>

<Art. 30a.
W celu przygotowania pytań i zadań praktycznych na egzamin Komendant Główny
Policji powołuje przed planowanym egzaminem zespół, w skład którego wchodzi
3 przedstawicieli szkoły Policji posiadających wiedzę z zakresu problematyki objętej
egzaminem, zwany dalej „zespołem”.

Art. 30b.
Komendant Główny Policji zapewnia obsługę biurową komisji oraz zespołu.

Art. 30c.
1. Członkom komisji oraz członkom zespołu przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot

kosztów przejazdu na zasadach określonych w przepisach dotyczących należności
przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

2. Wysokość wynagrodzenia członka komisji za każdy egzamin nie może przekraczać
50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z
ostatniego kwartału poprzedniego roku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.

3. Wysokość wynagrodzenia członka zespołu za opracowany zestaw pytań i zadań
praktycznych na każdy egzamin nie może przekraczać 25 % przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z ostatniego kwartału
poprzedniego roku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.>
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[Art. 31.
Za egzamin pobiera się opłatę od osoby składającej egzamin w wysokości zapewniającej
pokrycie kosztów egzaminu.

Art. 32.
1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb wnoszenia opłaty, o której mowa w art. 31,
2) jej wysokość,
3) stawki wynagrodzenia egzaminatorów.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić w szczególności podmiot
uprawniony do pobierania opłaty, termin jej wnoszenia, kalkulację kosztów egzaminów
obejmującą ich koszty organizacyjno-techniczne, a także funkcje pełnione przez
egzaminatorów w komisji egzaminacyjnej i czas trwania egzaminów.

Art. 33.
Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, organizacji i
funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości i przestrzegania prawa, ochrony danych
osobowych, ochrony informacji niejawnych, a także z zakresu prawa cywilnego i karnego
(materialnego i procesowego), kryminalistyki, kryminologii i wiktymologii oraz psychologii
sądowej.]

<Art. 31.
1. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu składa do Komendanta Głównego

Policji pisemny wniosek najpóźniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia egzaminu.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się dowód opłaty egzaminacyjnej w

wysokości 20 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
z ostatniego kwartału poprzedniego roku ogłoszonego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.

3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, został złożony po upływie wyznaczonego
terminu lub nie została wniesiona opłata, o której mowa w ust. 2, wniosek
pozostawia się bez rozpoznania, o czym zawiadamia się wnioskodawcę.

4. Opłata, o której mowa w ust. 2, stanowi dochód budżetu państwa.
Art. 32.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, podmiot uprawniony do
pobierania opłaty, tryb wnoszenia opłaty, o której mowa w art. 31 ust. 2, oraz przypadki
jej zwrotu, a także wysokość wynagrodzenia członków komisji i członków zespołu,
mając na uwadze funkcje pełnione przez członków komisji i czas trwania egzaminu oraz
nakład pracy związany z przygotowaniem pytań i zadań przez członków zespołu.

Art. 33.
Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
przepisów ustrojowych, organizacji i funkcjonowania organów ścigania i wymiaru
sprawiedliwości oraz ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, a
także z zakresu prawa cywilnego i karnego (materialnego i procesowego),
kryminalistyki, kryminologii i przepisów regulujących zasady wykonywania działalności
gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.>
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<Art. 33a.
1. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej oraz jest przeprowadzany w języku

polskim.
2. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zdanie z wynikiem pozytywnym

części pisemnej egzaminu.
Art. 33b.

Zakończenie egzaminu z wynikiem pozytywnym potwierdza zaświadczenie wystawione
przez przewodniczącego komisji.

Art. 33c.
Osoba, która z ważnych, odpowiednio udokumentowanych, przyczyn losowych nie
mogła przystąpić do egzaminu w wyznaczonym dla niej terminie, może przystąpić do
egzaminu w kolejnym wyznaczonym terminie egzaminu.>

[Art. 34.
1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres obowiązujących tematów egzaminacyjnych,
2) skład komisji egzaminacyjnej i sposób przeprowadzania egzaminów,
3) tryb, formę i terminy powoływania komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania

egzaminów.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić w szczególności

podstawowe bloki tematyczne z zakresu znajomości dziedzin, o których mowa w art. 33, a
także wskazać instytucje i organizacje, z których będą powoływani członkowie komisji,
reprezentujący w szczególności sąd, prokuraturę, Policję, ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz środowiska
naukowe z dziedziny kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii i psychologii sądowej.]

<Art. 34.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres tematów egzaminacyjnych,
2) tryb wyznaczania członków komisji i członków zespołu,
3) tryb i sposób pracy komisji,
4) tryb pracy zespołu oraz sposób opracowania i przekazania Komendantowi

Głównemu Policji pytań i zadań praktycznych na egzamin,
5) szczegółową organizację egzaminu, w tym sposób oceniania i czas trwania

egzaminu,
6) sposób przeprowadzania i dokumentowania egzaminu,
7) wzory dokumentów egzaminacyjnych

- mając na uwadze zapewnienie prawidłowego, terminowego i efektywnego
przygotowania pytań i zadań praktycznych na egzamin oraz przeprowadzenie egzaminu
z zachowaniem bezstronności pracy komisji.>
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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 licencji, oraz zakres i częstotliwość przeprowadzania
tych badań w odniesieniu do osób posiadających licencję,

2) 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,

3) warunki i tryb:
a) odwoływania się od orzeczeń lekarskich,
b) uzyskiwania i utraty przez lekarzy i psychologów uprawnień do

przeprowadzania badań lekarskich 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. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić okoliczność, aby wyniki
badań odzwierciedlały stan zdrowia fizycznego i 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.]

<2. 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.
Koszty związane z przeprowadzeniem badań potwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną
do wykonywania czynności detektywa ponosi osoba poddana badaniu.]

<Art. 43.
Koszty związane z przeprowadzeniem badań potwierdzających zdolność psychiczną do
wykonywania czynności detektywa ponosi osoba poddająca się badaniu.>


