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Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne – wpis do rejestru

„Administratorem Pani /Pana* danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(MSWiA)

Kontakt do nas: ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, tel.: 22 60 117 92, 22 60 147 23
fax (22) 848 97 81

MSWiA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - adres mailowy: iod@mswia.gov.pl.

Pani/Pana* dane osobowe będą wykorzystywane w celu realizacji złożonego wniosku o wpis lub zmianę wpisu
w rejestrze działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych.

„Pani/Pana* dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o usługach
detektywistycznych.

Pani/Pana* dane osobowe:

- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

MSWiA nie zamierza przekazywać Pani/Pana* danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani /Pana* dane osobowe będą przechowywane przez czas ważności wpisu do rejestru działalności
regulowanej w zakresie usług detektywistycznych, a następnie archiwizowane zgodnie
                                                 z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu* prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Pani/ Pana* danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o usługach
detektywistycznych. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionego przez
Panią/Pana wniosku.”

* - dotyczy wszystkich osób zgłoszonych we wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru
działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych.

 

  Usługi detektywistyczne – Prawa, obowiązki, wymagania kwalifikacyjne detektywa

mailto:iod@mswia.gov.pl


„Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(MSWiA)

Kontakt do nas: ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, tel.: 22 60 117 92, 22 60 147 23, fax (22) 848 97
81

MSWiA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - adres mailowy: iod@mswia.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu prowadzenia rejestru detektywów.

„Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o usługach
detektywistycznych.

Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

MSWiA nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas posiadania licencji detektywa oraz po jej cofnięciu
zgodnie z przepisami ustawy o usługach detektywistycznych.

Przysługuje Pani/Panu  prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

Pani/ Pana  dane osobowe zostały przekazane przez komendanta wojewódzkiego Policji lub Komendanta
Stołecznego Policji zgodnie z art. 39a ustawy o usługach detektywistycznych. Posiadanie i przetwarzanie
przez Ministra  Pani/ Pana  danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o
usługach detektywistycznych.”.

INFORMACJA

sprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności
regulowanej w zakresie usług detektywistycznych, praw, obowiązków

i wymagań kwalifikacyjnych detektywów oraz zgłoszenia zamiaru czasowego świadczenia
usług detektywistycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa ustawa z dnia 6

lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 556)

oraz

ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz.
646)

Wykonywanie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  usług  detektywistycznych  jest  działalnością
regulowaną  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  o  swobodzie  działalności  gospodarczej  i  wymaga
uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, zwanego dalej „rejestrem”. (art. 3 ustawy o
usługach detektywistycznych)

 

WPIS DO REJESTRU

Minister  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji,  zwany  dalej  „organem  prowadzącym  rejestr”

mailto:iod@mswia.gov.pl


prowadzi rejestr i wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru lub zaświadczenie o
zmianie wpisu
w rejestrze. (art. 17 ustawy o usługach detektywistycznych)

 

Wpisu do rejestru, dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy (załącznik nr 1), który powinien
zawierać następujące dane:

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

2) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS) albo w ewidencji działalności gospodarczej (informację
o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorcy taki numer nadano,

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,  ze  wskazaniem  osób  posiadających  licencje  i  numery  licencji,

5) adres stałego miejsca wykonywania działalności.

Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie (załącznik nr 2) 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”.

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.

 

Uwaga:

Organ prowadzący rejestr obowiązany jest dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7
dni od dnia wpływu poprawnie wypełnionego wniosku o wpis do rejestru (załącznik nr 1) wraz z
oświadczeniem, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy o usługach detektywistycznych (załącznik nr
2).

Nie dotyczy to przypadku, gdy strona została wezwana do uzupełnienia wniosku. W takiej sytuacji
termin biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis do rejestru.  (art.  67
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)



 

ZMIANA DANYCH WPISANYCH DO REJESTRU

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od
dnia  zajścia  zdarzenia,  które  spowodowało  zmianę  tych  danych.  Zakres  danych  podlegających
zgłoszeniu z powodu ich zmiany dotyczy danych wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 1-5 ustawy
o usługach detektywistycznych, tj.:

firmy przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo adresu zamieszkania;1.
numeru w rejestrze przedsiębiorców KRS;2.
numeru identyfikacji podatkowej (NIP);3.
imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania oraz w przypadku posiadania licencji -4.
numeru licencji:

przedsiębiorcy  oraz  pełnomocnika,  jeżeli  został  ustanowiony  –  w  przypadkua.
przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną;
członków organu zarządzającego, prokurentów i pełnomocników ustanowionychb.
do kierowania wnioskowaną działalnością przedsiębiorcy – w przypadku przedsiębiorcy
niebędącego osobą fizyczną;

adresu stałego miejsca wykonywania działalności.5.

 

Uwaga:

Zmiana danych w rejestrze nie podlega opłacie skarbowej!

(art. 66 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)

 

Wniosek o wpis lub zmianę wpisu do rejestru – w przypadku osoby prawnej -  należy podpisać
zgodnie  z  reprezentacją  przedsiębiorcy  ujawnioną  w KRS lub  przez  ustanowionego  w sprawie
pełnomocnika.

W  przypadku  ustanowienia  pełnomocnika  do  reprezentowania  przedsiębiorcy  przed  organem
prowadzącym  rejestr  należy  dołączyć  do  wniosku  oryginał  lub  poświadczoną  za  zgodność  z
oryginałem kopię pełnomocnictwa oraz oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej od złożenia
dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

 

Przedsiębiorca może wykonywać działalność w zakresie usług detektywistycznych jeżeli:

1) posiada licencję:

a) przedsiębiorca lub ustanowiony przez niego pełnomocnik – w przypadku przedsiębiorcy będącego
osobą fizyczną;

b)  co  najmniej  jedna  osoba  uprawniona  do  reprezentowania  przedsiębiorcy  lub  pełnomocnik
ustanowiony  przez  przedsiębiorcę  do  kierowania  działalnością  detektywistyczną  –  w przypadku
przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną;



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

3) osoby nieposiadające licencji,  wchodzące w skład organu zarządzającego 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  ustawy  o  usługach
detektywistycznych.

 

ODMOWA WPISU DO REJESTRU

Organ prowadzący rejestr, w drodze decyzji, odmawia wpisu do rejestru gdy:

wydano  prawomocne  orzeczenie  zakazujące  przedsiębiorcy  wykonywania  działalności1.
gospodarczej objętej wpisem;
przedsiębiorcę  w  okresie  3  lat  poprzedzających  złożenie  wniosku,  wykreślono  z  rejsetru2.
działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych z przyczyn:

złożenia wraz z wnioskiem oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym;a.
stwierdzenia  rażącego  naruszenia  warunków  wymaganych  do  wykonywania  działanościb.
regulowanej przez przedsiębiorcę.

 (art. 68 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)

 

WYKREŚLENIE DANYCH Z REJESTRU

Przedsiębiorca może wystąpić do organu prowadzącego rejestr o wykreślenie danych z rejestru
działalności regulowanej. W tej sprawie należy złożyć wypełniony wniosek o wykreślenie wpisu z
rejestru  działalności  regulowanej  w  zakresie  usług  detektywistycznych  oraz  załączyć  oryginał
dowodu wniesienia opłaty skarbowej (patrz tabelka).

(art. 73 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)

W przypadku nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej organ prowadzący rejestr wyda decyzję o
wykreśleniu  wpisu  z  rejestru  i  powiadomi  właściwy  miejscowo  organ  podatkowy  o  zaistniałej
zaległości podatkowej, w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

(art. 11  ustawy o opłacie skarbowej)

 

Uwaga:

Kto wykonuje działalność w zakresie usług detektywistycznych bez wymaganego wpisu do rejestru,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Tej samej karze
podlega osoba wykonująca czynności detektywa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
bez wymaganej licencji. (art. 46 ustawy o usługach detektywistycznych)

OPŁATY SKARBOWE



Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy  z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1827, z późn. zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o
dokonanie  wpisu  do  rejestru  działalności  regulowanej,  wydanie  zaświadczenia  lub  złożenia
pełnomocnictwa do akt sprawy lub dokonania innych czynności urzędowych, podlegających opłacie
skarbowej.

Opłatę skarbową za dokonanie ww. czynności urzędowych należy wnieść na podany poniżej numer
rachunku bankowego:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Dzielnicy Mokotów, Wydział Budżetowo-
Księgowy

 

02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/27

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

lub w kasie Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

 

Uwaga!

Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

WYSOKOŚĆ OPŁAT SKARBOWYCH
1. Wpis do rejestru 616 zł,-

2. Zmiana wpisu w rejestrze zwolniona z opłaty
skarbowej

3. Decyzja o wykreśleniu z rejestru 10 zł,-

4. Pełnomocnictwo
do reprezentowania przedsiębiorcy przed organem 17 zł,-

W przypadku nieuiszczenia opłaty skarbowej w wyznaczonym terminie wniosek podlega zwrotowi.

(art. 261 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego)

 

PRAWA, OBOWIĄZKI I WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
DETEKTYWÓW                                     

Detektyw przy wykonywaniu usług detektywistycznych, czyli czynności polegających na uzyskiwaniu,
przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowanych na
podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla
organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, powinien kierować się zasadami
etyki, lojalnością wobec zlecającego usługę
i szczególną starannością, aby nie naruszyć wolności i praw człowieka i obywatela.

 O wydanie licencji detektywa może ubiegać się osoba, jeżeli:



posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii1.
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;
ukończyła 21 lat;2.
posiada wykształcenie co najmniej średnie;3.
ma pełną zdolność do czynności prawnych;4.
nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo5.
skarbowe,
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo6.
skarbowe;
nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa7.
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z
innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w
okresie ostatnich 5 lat;
posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji8.
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;
posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1ustawy9.
o usługach detektywistycznych stwierdzoną orzeczeniem lekarskim;
legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony10.
danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki
detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług
detektywistycznych.

 

Licencję detektywa 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.

Komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania detektywa, a w
przypadku detektywa niemającego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -
Komendant Stołeczny Policji, zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący rejestr detektywów o
wydaniu licencji detektywa.

Detektyw zawiadamia komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania
o zmianie imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania. W przypadku powyższych zmian komendant
wojewódzki Policji wydaje, na wniosek detektywa, nową licencję.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi rejestr detektywów, który obejmuje
następujące dane:

1)     imię i nazwisko;

2)     adres zamieszkania;



3)     numer licencji i datę jej wydania;

4)     datę zawieszenia lub cofnięcia licencji.

Detektyw jest obowiązany zawiadomić ministra właściwego do spraw wewnętrznych o
zmianie imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania, w terminie 7 dni od dnia zmiany tych
danych.

 

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.

 

CZASOWE  ŚWIADCZENIE  USŁUG  DETEKTYWISTYCZNYCH  NA  TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ  PRZEZ  PRZEDSIĘBIORCÓW  Z  INNYCH  NIŻ
RZECZPOSPOLITA  POLSKA  PAŃSTW

Przedsiębiorcy  z  państw członkowskich  Unii  Europejskiej,  państw członkowskich  Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
przedsiębiorcy z państw, które zawarły umowy regulujące swobodę świadczenia usług ze Wspólnotą
Europejską  i  jej  państwami  członkowskimi,  przed  rozpoczęciem  czasowego  świadczenia  usług
detektywistycznych  na  terytorium  RP  i  ich  zakończenia  są  obowiązani  do  złożenia  zgłoszenia
Ministrowi Spraw Wewnętrznych zamiaru rozpoczęcia i zakończenia czasowego świadczenia usług.

(art. 3a ustawy o usługach detektywistycznych)

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;1.
dane kontaktowe ze wskazaniem numeru telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej;2.
wskazanie organu, który wydał uprawnienia do stałego wykonywania przez przedsiębiorcę3.
usług detektywistycznych;
informację o posiadanej  polisie ubezpieczeniowej lub innych środkach indywidualnego lub4.
zbiorowego ubezpieczenia w związku z wykonywaniem działalności detektywistycznej;
informację o zapoznaniu się z przepisami regulującymi świadczenie usług detektywistycznych5.
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
adres biura na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli takie posiada.6.

(art. 16a ustawy o usługach detektywistycznych)

Zgłoszenie o którym mowa powyżej, składa się w formie pisemnej lub elektronicznej.

 

DANE KONTAKTOWE
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