
 

Druk nr 3455
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VI kadencja  

 

 
 
 
 
 

S P R A W O Z D A N I E   

KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o usługach detektywistycznych (druk nr 3017). 

 

 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust.1 regulaminu Sejmu – po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 5 maja 2010 r. powyższy projekt 

ustawy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych do pierwszego czytania. 

 

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych po przeprowadzeniu pierwszego 

czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 4 sierpnia 2010 r. 

i  6 października 2010 r. 

wnosi: 

 
W y s o k i   S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 
 
Warszawa, dnia   6 października 2010 r. 
   
   
   
 Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

 

 /-/ Janusz Dzięcioł /-/ Marek Biernacki  
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Projekt  

 

USTAWA 

z dnia     2010 r. 

 

o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych 

 

 Art. 1.  

W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
12, poz. 110, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 8: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Detektyw jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, zebra-
nych 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, wy-
łącznie w czasie prowadzenia tej sprawy.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„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 prowa-
dzenia sprawy lub na jego polecenie:  

1) przekazać zleceniodawcy albo innemu detektywowi, wyznaczo-
nemu 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.”,  

c)  dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Wykonując polecenie, o którym mowa w ust. 3, detektyw sporządza no-
tatkę, 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.”; 

2) w art. 16 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„4) dane osobowe przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną oraz pełnomocnika 
w przypadku jego ustanowienia, a w przypadku przedsiębiorcy niebędącego 

                                                 
1) 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 o-
raz z 2010 r. Nr 47, poz. 278. 
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osobą fizyczną – członków organu zarządzającego przedsiębiorcy, proku-
rentów i pełnomocników ustanowionych do kierowania wnioskowaną dzia-
łalnością. Dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres 
zamieszkania, numer licencji,”;   

3) w art. 25a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przedsiębiorca ma obowiązek zniszczyć przetwarzane dane osobowe, ze-
brane w toku wykonywania działalności, najpóźniej bezpośrednio po wy-
kreśleniu z rejestru.”; 

4) w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Organ, o którym mowa w ust. 1, może upoważnić do przeprowadzenia kon-
troli działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych Ko-
mendanta Głównego Policji oraz komendantów wojewódzkich Policji.”; 

5) w art. 29: 

a) w ust. 1: 

– pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:  

„8) posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejono-
wego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na miejsce za-
mieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych in-
formacji przez Policję albo – w przypadku obywatela innego pań-
stwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcar-
skiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym – przez organ odpowiedniego szczebla 
i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce za-
mieszkania, 

9) posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o któ-
rych mowa w art. 2 ust. 1, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,”, 

– dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 

„10) zdała egzamin na licencję detektywa, zwany dalej „egzami-
nem”, przed właściwą komisją egzaminacyjną albo uzyskała w 
trybie przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji za-
wodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europej-
skiej decyzję w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detek-
tywa.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4–6 i 10, potwierdzają od-
powiednio: pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie li-
cencji oraz zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o zdaniu eg-
zaminu albo decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej w sprawie uznania kwali-
fikacji w zawodzie detektywa. Dokumenty te osoba ubiegająca się o 
wydanie licencji jest obowiązana złożyć wraz z wnioskiem o wydanie 
licencji.”, 

c) uchyla się ust. 3; 
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6) art. 30 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 30. 1. Komendant Główny Policji przeprowadza egzamin nie rzadziej 
niż raz na kwartał.  

2. Informację o terminie i miejscu egzaminu zamieszcza się na stro-
nie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta 
Głównego Policji oraz na stronach podmiotowych komend woje-
wódzkich Policji, 2 miesiące przed planowanym terminem egza-
minu. 

3. W celu przeprowadzenia egzaminu Komendant Główny Policji 
powołuje komisję egzaminacyjną, zwaną dalej „komisją”, składa-
jącą się z 6 osób wyróżniających się wiedzą z zakresu problema-
tyki 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 wyda-
nych na podstawie art. 34, wyznaczony przez władze uczelni 
lub innych ośrodków naukowych,  

6) organizacji zawodowych zrzeszających detektywów, wybra-
ny z listy reprezentantów sporządzonej przez te organiza-
cje.”; 

7) po art. 30 dodaje się art. 30a–30c w brzmieniu: 

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

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

Art. 30c. 1. Członkom komisji oraz członkom zespołu przysługuje wynagro-
dzenie oraz zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w 
przepisach dotyczących należności przysługujących pracowni-
kom 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 wynagrodze-
nia w gospodarce narodowej z ostatniego kwartału poprzedniego 
roku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystyczne-
go w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski”. 
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3. Wysokość wynagrodzenia członka zespołu za opracowany zestaw 
pytań i zadań praktycznych na każdy egzamin nie może przekra-
czać 25 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospo-
darce narodowej z ostatniego kwartału poprzedniego roku, ogło-
szonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski”.”; 

8) art. 31 – 33 otrzymują brzmienie: 

„Art. 31. 1. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu składa do Ko-
mendanta 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 Pol-
skiej „Monitor Polski”. 

3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, został złożony po upły-
wie 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 opła-
ty, 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 pra-
cy związany z przygotowaniem pytań i zadań przez członków ze-
społu.   

Art. 33. Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej, przepisów ustrojowych, organizacji i funkcjo-
nowania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz o-
chrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, a 
także z zakresu prawa cywilnego i karnego (materialnego i proce-
sowego), kryminalistyki, kryminologii i przepisów regulujących 
zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług 
detektywistycznych.”; 

9) po art. 33 dodaje się art. 33a–33c w brzmieniu: 

„Art. 33a. 1. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej oraz jest przepro-
wadzany 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 za-
świadczenie wystawione przez przewodniczącego komisji. 
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Art. 33c. Osoba, która z ważnych, odpowiednio udokumentowanych, przy-
czyn losowych nie mogła przystąpić do egzaminu w wyznaczo-
nym dla niej terminie, może przystąpić do egzaminu w kolejnym 
wyznaczonym terminie egzaminu.”; 

10) art. 34 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 34. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, określi, w drodze roz-
porządzenia: 

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 praktycz-
nych 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 eg-
zamin oraz przeprowadzenie egzaminu z zachowaniem bez-
stronności pracy komisji.”; 

11) w art. 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić okolicz-
ność, aby wyniki badań odzwierciedlały stan zdrowia psychicznego osób, o 
których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz kwalifikacje lekarzy odpowiednio do ro-
dzaju badań, a także okoliczność, że stawki opłat, o których mowa w ust. 1 
pkt 5, powinny zapewniać zwrot kosztów przeprowadzonych badań.”; 

12) art. 43 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 43. Koszty związane z przeprowadzeniem badań potwierdzających 
zdolność psychiczną do wykonywania czynności detektywa po-
nosi osoba poddająca się badaniu.”. 

 

Art. 2.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

 




