
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 4 listopada 2010 r. Druk nr 1004 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 

 
(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2010 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 3 listopada 2010 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych,  
przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19. 
 
 

Ponadto Komisja informuje, że: 

– na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu Komisja dokonała zmiany treści swojego 
wniosku (pkt 14 zestawienia wniosków), 

– na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu Komisja wycofała swoje wnioski  
(pkt 10 i 20 zestawienia wniosków). 

 
 
   Przewodniczący Komisji 
   Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
   (-) Stanisław Piotrowicz 
 

u
Data publikacji



 

 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

 

do ustawy o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych 

 

 

1)  w art. 1 w pkt 2, pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

"4) imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz w 

przypadku posiadania licencji – numer licencji: 

a) przedsiębiorcy oraz pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony – 

w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, 

b) członków organu zarządzającego, prokurentów 

i pełnomocników ustanowionych do kierowania wnioskowaną 

działalnością przedsiębiorcy – w przypadku przedsiębiorcy 

niebędącego osobą fizyczną,"; 

 

Poprawka  
KPCPP 
poparta przez komisję 

 Uwaga: 

Poprawki nr 2  i 4  należy głosować łącznie. 

 

2)  w art. 1 w pkt 5 w lit. a w tiret drugim, pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

"10) zdała egzamin na licencję detektywa, zwany dalej "egzaminem", 

przed właściwą komisją egzaminacyjną albo uzyskała w trybie 

przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) decyzję o uznaniu 

kwalifikacji w zawodzie detektywa."; 

 

Poprawka  
KPCPP 
poparta przez komisję 

3)  w art. 1 w pkt 5 w lit. b, w ust. 2 wyrazy "pkt 4 – 6" zastępuje się 

wyrazami "pkt 4 – 7" oraz  po wyrazach "o niekaralności," dodaje się 

wyrazy "świadectwo pracy,"; 

 

Poprawka  
KPCPP 
poparta przez komisję 

4)  w art. 1 w pkt 5 w lit. b, w ust. 2 skreśla się wyrazy "zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w sprawie 

uznania kwalifikacji"; 

 

Poprawka  
KPCPP 
poparta przez komisję 
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5)  w art. 1 w pkt 6, w art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Informację o terminie i miejscu egzaminu zamieszcza się 2 miesiące 

przed planowanym terminem egzaminu na stronach podmiotowych 

Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta Głównego Policji oraz 

komend wojewódzkich Policji."; 

 

Poprawka  
KPCPP 
poparta przez komisję 

6)  w art. 1 w pkt 6, w art. 30 w ust. 4 w pkt 5 wyrazy "wiedzy, o których 

mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 34," 

zastępuje się wyrazami ", o których mowa w art. 33,"; 

 

Poprawka  
KPCPP 
poparta przez komisję 

7)  w art. 1 w pkt 7, w art. 30a wyraz "szkoły" zastępuje się wyrazem 

"szkół"; 

 

Poprawka  
KPCPP 
poparta przez komisję 

8)  w art. 1 w pkt 8, w art. 31 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

"1a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się: 

1) kopię świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadanie co 

najmniej średniego wykształcenia, 

2) oświadczenie osoby ubiegającej się o przystąpienie do 

egzaminu, że nie toczy się przeciwko niej postępowanie o 

umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

oraz, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

3) dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej. 

1b. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia wymogów 

formalnych określonych w ust. 1a pkt 1 i 2, osobę ubiegającą się o 

przystąpienie do egzaminu wzywa się do uzupełnienia braków w 

trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 

1071, z późn. zm.)."; 

 

 

Poprawka  
KPCPP 
poparta przez komisję 
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 Uwaga: 

Poprawki nr 9 i 13 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 10. 

 

9)  w art. 1 w pkt 8: 

a) w art. 31: 

- skreśla się ust. 2 i 4, 

- w ust. 3 wyrazy "ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 32 ust. 1"; 

b) w art. 32 wyrazy "w art. 31 ust. 2" zastępuje się wyrazami "w ust. 1"; 

 

Poprawka 
sen. S. Piotrowicza 
poparta przez komisję 

10)  Uwaga: 
poprawka wycofana 
w art. 1 w pkt 8: 

a) w art. 31 skreśla się ust. 2 i 4, 

b) w art. 32 wyrazy "w art. 31 ust. 2" zastępuje się wyrazami "w ust. 1"; 

 

Poprawka  
KPCPP 

11)  w art. 1 w pkt 8, w art. 31 w ust. 3 skreśla się wyraz "wyznaczonego"; 

 

Poprawka 
sen. S. Piotrowicza 
poparta przez komisję 
 
 

12)  w art. 1 w pkt 8, w art. 32 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

"Rozporządzenie może różnicować przypadki zwrotu opłaty w 

zależności od tego, czy przyczyna zwrotu leży po stronie osoby 

ubiegającej się o przystąpienie do egzaminu, czy jest od niej niezależna, 

dopuszczać możliwość obniżenia wysokości zwracanej kwoty 

w sytuacji, jeżeli odstąpienie od egzaminu nastąpiło w dniu egzaminu 

oraz umożliwiać potrącanie części zwracanej opłaty w związku z 

kosztami poniesionymi przez organizatora egzaminu."; 

 

Poprawka  
KPCPP 
poparta przez komisję 

13)  w art. 1 w pkt 8, w art. 32 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 4 

oraz dodaje się ust. 1 - 3 w brzmieniu: 

"1. Opłata egzaminacyjna wynosi 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". 

2.  Opłata egzaminacyjna stanowi dochód budżetu państwa. 

Poprawka  
KPCPP 
poparta przez komisję 
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3. Informację o wysokości opłaty egzaminacyjnej w danym roku 

kalendarzowym zamieszcza się na stronach podmiotowych 

Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta Głównego Policji 

oraz komend wojewódzkich Policji niezwłocznie po 

opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej "Monitor Polski" komunikatu w sprawie przeciętnego 

wynagrodzenia w ostatnim kwartale poprzedniego roku."; 

 

14)  w art. 1 w pkt 9, art. 33c otrzymuje brzmienie: 

"Art. 33c. Osoba, która z ważnych, odpowiednio udokumentowanych, 

przyczyn losowych nie przystąpiła do egzaminu w terminie 

objętym wnioskiem, o którym mowa w art. 31 ust. 1, może 

przystąpić do egzaminu w kolejnym wyznaczonym przez 

Komendanta Głównego Policji terminie egzaminu, bez 

konieczności złożenia ponownego wniosku."; 

 

Poprawka  
KPCPP 
poparta przez komisję 

15)  w art. 1 w pkt 10, w art. 34 w pkt 2 po wyrazie "zespołu" dodaje się 

wyrazy "oraz tryb wyboru przedstawiciela organizacji zawodowych 

zrzeszających detektywów do składu komisji"; 

 

Poprawka  
KPCPP 
poparta przez komisję 

16)  w art. 1 w pkt 10, w art. 34 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

"2a) tryb powoływania członków komisji i członków zespołu,"; 

 

Poprawka  
KPCPP 
poparta przez komisję 

17)  w art. 1 w pkt 10, w art. 34 część wspólna otrzymuje brzmienie: 

"- mając na celu, aby przygotowane pytania oraz zadania praktyczne 

efektywnie i obiektywnie sprawdzały wiedzę osób 

egzaminowanych, a także zmierzając do zapewnienia prawidłowego 

i terminowego przebiegu egzaminu oraz bezstronności pracy 

komisji i zespołu."; 

 

Poprawka  
KPCPP 
poparta przez komisję 

18)  w art. 1 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 

"10a) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Komendant wojewódzki Policji odmawia wydania licencji, 

Poprawka  
KPCPP 
poparta przez komisję 
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jeżeli osoba ubiegająca się o jej wydanie nie spełnia 

wymogów, o których mowa w art. 29 ust. 1.";"; 

 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 19  wyklucza głosowanie poprawki nr 20. 

 

19)  po art. 1 dodaje się art. 1a i art. 1b w brzmieniu: 

"Art. 1a. Postępowania w sprawie cofnięcia licencji w związku z 

utratą przez detektywa zdolności fizycznej do 

wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 1, wszczęte i niezakończone do 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy ostateczną decyzją 

administracyjną umarza się. 

Art. 1b. 1. Nie przeprowadza się egzaminu dla osób ubiegających 

się o wydanie licencji, którego termin rozpoczęcia 

wyznaczono przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, na dzień jej wejścia w życie albo dzień 

późniejszy. 

2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, uiszczoną opłatę 

za egzamin dla osób ubiegających się o wydanie 

licencji zwraca się w pełnej wysokości, w terminie 14 

dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

3.   Pierwszy egzamin na licencję detektywa na zasadach 

określonych w przepisach ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

przeprowadzony zostanie najpóźniej w terminie 3 

miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

4.  Jeżeli nie przeprowadzono egzaminu dla osób 

ubiegających się o wydanie licencji, wniosek o wydanie 

licencji złożony przed dniem wejścia w życie ustawy 

uznaje się za wniosek w sprawie przystąpienia do 

egzaminu na licencję detektywa, o którym mowa w 

ust. 3. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, osoba ubiegająca 

Poprawka 
sen. S. Piotrowicza 
poparta przez komisję 
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się o przystąpienie do egzaminu na licencję detektywa 

jest obowiązana przedłożyć Komendantowi Głównemu 

Policji, najpóźniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia 

egzaminu, dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej."; 

 
20)  Uwaga: 

poprawka wycofana 
po art. 1 dodaje się art. 1a i art. 1b w brzmieniu: 

"Art. 1a. Postępowania w sprawie cofnięcia licencji w związku z utratą 

przez detektywa zdolności fizycznej do wykonywania 

czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy zmienianej 

w art. 1, wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy ostateczną decyzją administracyjną 

umarza się. 

Art. 1b. 1. Nie przeprowadza się egzaminu, którego termin rozpoczęcia 

wyznaczono przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 

na dzień jej wejścia w życie albo dzień późniejszy. 

6.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, uiszczoną opłatę za 

egzamin zwraca się w pełnej wysokości, w terminie 14 dni 

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

3. Pierwszy egzamin na zasadach określonych w przepisach 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, Komendant Główny Policji przeprowadza nie 

później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy.". 

Poprawka  
KPCPP 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


