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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 6 listopada 2002 r.

w sprawie egzaminów dla osób ubiegajàcych si´ o wydanie licencji detektywa.

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r.
o us∏ugach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12,
poz. 110) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) zakres obowiàzujàcych tematów egzaminacyjnych;

2) sk∏ad komisji egzaminacyjnej i sposób przeprowa-
dzania egzaminów;

3) tryb, form´ i terminy powo∏ywania komisji egzami-
nacyjnej oraz przeprowadzania egzaminów.

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).



§ 2. Ustala si´ zakres tematów egzaminacyjnych
dla osób ubiegajàcych si´ o licencj´ detektywa, który
stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Przewodniczàcego komisji egzaminacyjnej,
zwanego dalej „Przewodniczàcym”, wyznacza komen-
dant wojewódzki Policji, spoÊród podleg∏ych mu poli-
cjantów.

2. W sk∏ad komisji egzaminacyjnej wchodzà, wy-
znaczeni na wniosek komendanta wojewódzkiego Po-
licji, przedstawiciele:
1) ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych;
2) ministra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wychowa-

nia;
3) Komendanta G∏ównego Policji;
4) komendanta szko∏y Policji;
5) prezesa sàdu okr´gowego;
6) prokuratora okr´gowego;
7) Êrodowisk naukowych, reprezentujàcy dziedziny

wiedzy, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy
z dnia 6 lipca 2001 r. o us∏ugach detektywistycz-
nych, wskazani przez w∏adze szkó∏ wy˝szych lub in-
nych oÊrodków naukowych.

§ 4. 1. Komendant wojewódzki Policji wyst´puje
z wnioskiem, o którym mowa w § 3 ust. 2, nie póêniej
ni˝ 30 dni przed datà egzaminu. We wniosku wskazuje
si´ termin i miejsce egzaminu.

2. Komisj´ egzaminacyjnà powo∏uje si´ na 7 dni
przed planowanym terminem egzaminu.

§ 5. 1. Centrum Szkolenia Policji, na wniosek ko-
mendanta wojewódzkiego Policji, opracowuje tematy
egzaminu pisemnego.

2. Centrum Szkolenia Policji dostarcza komisji eg-
zaminacyjnej tematy egzaminu w zamkni´tych i opie-
cz´towanych kopertach, okreÊlajàc jednoczeÊnie czas
trwania egzaminu pisemnego.

§ 6. 1. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egza-
min w terminie i miejscu wyznaczonym przez komen-
danta wojewódzkiego Policji.

2. Przewodniczàcy otwiera koperty, o których mo-
wa w § 5 ust. 2, na sali egzaminacyjnej i og∏asza tema-
ty uczestnikom egzaminu.

3. Egzamin rozpoczyna si´ z chwilà og∏oszenia te-
matów.

4. Tematy egzaminu sà, do chwili ich og∏oszenia,
dokumentem poufnym w rozumieniu przepisów
o ochronie informacji niejawnych.

5. Przewodniczàcy mo˝e nie dopuÊciç do przepro-
wadzenia egzaminu, a rozpocz´ty przerwaç, je˝eli te-
maty egzaminacyjne ujawniono przed jego rozpocz´-
ciem.

§ 7. 1. Egzamin sk∏ada si´ z cz´Êci pisemnej i ustnej.

2. Osobie posiadajàcej dyplom szko∏y oficerskiej
resortu spraw wewn´trznych lub tytu∏ magistra prawa
zalicza si´, bez egzaminu, tematy egzaminacyjne obj´-
te programem szko∏y wy˝szej.

3. Zaliczenia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje ko-
misja egzaminacyjna na podstawie okazanego dyplo-
mu.

4. Osobie b´dàcej: policjantem, funkcjonariuszem
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu, Stra˝y Granicznej lub posiadajàcej Êwiadectwo
s∏u˝by wydane przez jeden z wymienionych organów
zalicza si´ bez egzaminu tematy dotyczàce odpowied-
nio znajomoÊci ustaw o: Policji, Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu lub Stra˝y Gra-
nicznej.

5. Zaliczenia, o którym mowa w ust. 4, dokonuje ko-
misja egzaminacyjna na podstawie legitymacji s∏u˝bo-
wej lub Êwiadectwa s∏u˝by.

6. Przy ocenie stosuje si´ dwustopniowà skal´
ocen: pozytywna lub negatywna.

7. Komisja egzaminacyjna decyduje wi´kszoÊcià
g∏osów o ocenie egzaminowanego.

8. W przypadku równej liczby g∏osów rozstrzyga
g∏os Przewodniczàcego.

9. Wynikiem egzaminu jest ocena koƒcowa — po-
zytywna lub negatywna.

§ 8. 1. Z egzaminu jest sporzàdzany protokó∏, który
podpisuje Przewodniczàcy i cz∏onkowie komisji egza-
minacyjnej.

2. Przewodniczàcy przekazuje protokó∏, o którym
mowa w ust. 1, komendantowi wojewódzkiemu Policji.

3. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1, przechowuje
si´ w komendzie wojewódzkiej Policji, zgodnie z prze-
pisami dotyczàcymi archiwizacji dokumentów.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 6 listopada 2002 r. (poz. 1559)

ZAKRES TEMATÓW EGZAMINACYJNYCH DLA OSÓB UBIEGAJÑCYCH SI¢ O LICENCJ¢ DETEKTYWA

Blok ogólnoprawny

Temat I

Przepisy regulujàce zasady wykonywania us∏ug 
detektywistycznych

1. Szczegó∏owe zasady prowadzenia dzia∏alnoÊci go-
spodarczej w zakresie us∏ug detektywistycznych.

2. Zasady i tryb nabywania uprawnieƒ do wykonywa-
nia us∏ug detektywistycznych.

3. Wymagania kwalifikacyjne detektywów.
4. Prawa i obowiàzki detektywów.
5. Ochrona danych osobowych uzyskanych przez de-

tektywa w toku wykonywanych przez niego czyn-
noÊci detektywa.



6. Ochrona êróde∏ informacji.
7. Ustawowe ograniczenia uzyskiwania informacji

przez detektywa.
8. OdpowiedzialnoÊç cywilna i karna detektywów.

Temat II

Wybrane elementy prawa karnego
1. Definicja przest´pstwa i wykroczenia.
2. Podzia∏ formalny na przest´pstwa i wykroczenia,

konsekwencje prawnomaterialne i procesowe.
3. Podzia∏ przest´pstw na zbrodnie i wyst´pki.
4. Poj´cie winy umyÊlnej i nieumyÊlnej.
5. Ogólna charakterystyka okolicznoÊci wy∏àczajàcych

odpowiedzialnoÊç karnà.
6. Instytucja obrony koniecznej, stanu wy˝szej ko-

niecznoÊci.
7. Przest´pstwa przeciwko ˝yciu, zdrowiu i wolnoÊci.
8. Przest´pstwa i wykroczenia przeciwko mieniu.
9. Przest´pstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeƒ-

stwu w komunikacji.
10. Przest´pstwa przeciwko ochronie informacji i wia-

rygodnoÊci dokumentów.
11. Przest´pstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

i obrotowi pieni´dzmi.

Temat III

Wybrane elementy prawa karnego procesowego
1. Uprawnienia pokrzywdzonego.
2. Prawa i obowiàzki Êwiadka.
3. Prawa i obowiàzki oskar˝onego.
4. Dowody w procesie karnym.
5. Uj´cie osoby.
6. Spo∏eczny i prawny obowiàzek powiadomienia

o przest´pstwie Êciganym z urz´du.

Temat IV

Wybrane elementy prawa cywilnego 
oraz prawa rodzinnego i opiekuƒczego

1. Zobowiàzania — poj´cie ogólne.
2. Czyny niedozwolone i odpowiedzialnoÊç za szkody

wyrzàdzone przez czyny niedozwolone.
3. Prawa i obowiàzki wierzyciela i d∏u˝nika.
4. Ochrona dóbr osobistych.
5. Ma∏˝eƒstwo — zawarcie i ustanie zwiàzku ma∏˝eƒ-

skiego.
6. Stosunki majàtkowe mi´dzy ma∏˝onkami.
7. Obowiàzek alimentacyjny.

Temat V

Wybrane elementy prawa cywilnego procesowego
1. Uprawnienia powoda.
2. Prawa i obowiàzki pozwanego.
3. Dowody w post´powaniu cywilnym.
4. Post´powanie w sprawach ma∏˝eƒskich.

5. Post´powanie w sprawach z zakresu ubezpieczeƒ
spo∏ecznych.

Temat VI

Wybrane elementy kryminalistyki
1. Poj´cie i zakres kryminalistyki.
2. Problematyka metod przest´pczych — zagadnienia

wybrane:
1) przest´pczoÊç przeciwko ˝yciu i zdrowiu;
2) przest´pczoÊç zwiàzana z narkotykami;
3) podpalenia;
4) oszustwo, fa∏szerstwo;
5) pranie pieni´dzy;
6) przest´pczoÊç komputerowa;
7) wypadki i przest´pstwa drogowe;
8) przemyt.

3. Problematyka metod Êledczych — zagadnienia wy-
brane:
1) czynniki sprzyjajàce efektywnoÊci Êledztwa,
2) ogl´dziny Êledcze.

4. Identyfikacja kryminalistyczna — zagadnienia wy-
brane:
1) Êlady i dowody;
2) identyfikacja osób, samochodów i narkotyków.

Temat VII

Wybrane elementy kryminologii

1. Poj´cie kryminologii.

2. Metody badaƒ kryminologicznych — zagadnienia
wybrane:
1) obserwacja;
2) wywiady i kwestionariusze;
3) wykorzystanie dokumentów.

Temat VIII

Wybrane elementy wiktymologii
1. Poj´cie wiktymologii.
2. Rola ofiary w genezie przest´pstwa.

Temat IX

Wybrane elementy psychologii sàdowej
1. Psychologia sàdowa — poj´cie.
2. Psychologia zeznaƒ.
3. Diagnoza psychologiczna — poj´cie.

Blok: przepisy dotyczàce dzia∏alnoÊci 
niektórych organów Paƒstwa

Temat I

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

1. WolnoÊci, prawa i obowiàzki cz∏owieka i obywatela
— zasady ogólne.

2. WolnoÊci i prawa osobiste.

3. Ârodki ochrony wolnoÊci i praw.
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Temat II

Przepisy dotyczàce dzia∏alnoÊci Policji 
— zagadnienia wybrane

1. Ustawowe zadania Policji.
2. Prawa policjantów wykonujàcych czynnoÊci s∏u˝-

bowe.
3. Ustawowe Êrodku przymusu.
4. CzynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze — poj´cie

ogólne.

Temat III

Przepisy dotyczàce dzia∏alnoÊci Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego i Agencji Wywiadu

1. Zakres uprawnieƒ Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego i Agencji Wywiadu.

2. Prawa funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego i Agencji Wywiadu.

Temat IV

Przepisy dotyczàce dzia∏alnoÊci Stra˝y Granicznej 
— zagadnienia wybrane

1. Zakres uprawnieƒ Stra˝y Granicznej.
2. Prawa funkcjonariuszy SG wykonujàcych czynnoÊci

s∏u˝bowe.

Blok: przepisy dotyczàce ochrony informacji

Temat I

Ochrona danych osobowych
1. Poj´cie danych osobowych.
2. Organy ochrony danych osobowych.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych.
4. Zasady rejestracji i prowadzenia zbiorów danych

osobowych.
5. OdpowiedzialnoÊç karna zwiàzana z niezachowa-

niem przepisów ustawy o ochronie danych osobo-
wych.

Temat II

Ochrona informacji niejawnych
1. Poj´cie informacji niejawnych.
2. Zakres informacji podlegajàcych ochronie na mocy

ustawy o ochronie informacji niejawnych.
3. Klasyfikacja informacji niejawnych.
4. Zasady ochrony informacji niejawnych.
5. Dost´p do informacji niejawnych.
6. Zasady przetwarzania informacji niejawnych.
7. OdpowiedzialnoÊç karna zwiàzana z niezachowa-

niem przepisów ustawy o ochronie informacji nie-
jawnych.
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