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Cel kursu Rozszerzone szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji 

detektywa ma na celu przygotowanie słuchaczy do uzyskania licencji 

detektywa i wielostronne przygotowanie do pracy w charakterze detektywa.   

Poza zagadnieniami podstawowymi dotyczącymi znajomości praw i 

obowiązków detektywa, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych 

osobowych i przepisów regulujących zasady wykonywania działalności 

gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, kompleksowo 

przygotowuje słuchaczy do: 

 wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w usługach 

detektywistycznych; 

 wykorzystywania w usługach detektywistycznych podstaw 

kryminalistyki i kryminologii, biometrii oraz wywiadu 

gospodarczego.     

Opis szczegółowy Program szkolenia jest zgodny z Ustawą z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach 

detektywistycznych oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się 

o wydanie licencji detektywa. Dodatkowo został rozszerzony problematyką 

czynności operacyjno-rozpoznawczych, podstaw kryminologii, 

kryminalistyki, biometrii i wywiadu gospodarczego.   Zgodnie z 

wskazanymi. aktami prawnymi, osoba ubiegająca się o uzyskanie licencji 

detektywa musi legitymować się dokumentem potwierdzającym odbycie 

szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony 

informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki 

detektywa oraz przepisów regulujących zasady wykonywania działalności 

gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. 

http://www.ucku.ujd.edu.pl/uploads/article/rozszerzone-szkolenie-dla-osob-u-4caab6182a.pdf


Dlaczego warto 

dołączyć 

Szkolenie umożliwia kompleksowe przygotowanie do uzyskania licencji 

detektywa i  wszechstronne przygotowanie do pracy zawodowej np.  

w agencjach detektywistycznych, wywiadowniach gospodarczych  

z wykorzystaniem wiedzy z zakresu czynności operacyjno-

rozpoznawczych, podstaw kryminologii, kryminalistyki, biometrii  

i wywiadu gospodarczego. Ponadto szkolenie przygotowuje do 

prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia 

usług detektywistycznych.  

Do kogo kurs jest 

kierowany 

Rozszerzone szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji 

detektywa  przeznaczone jest dla osób posiadających wykształcenie co 

najmniej średnie, które chcą uzyskać tytuł zawodowy detektywa i prawo 

wykonywania tego zawodu włącznie z możliwością prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej w przedmiotowym zakresie. Adresowane jest 

przede wszystkim do osób, które nie posiadają wiedzy i doświadczenia 

zawodowego z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa obejmującego 

m.in.  problematykę czynności operacyjno-rozpoznawczych, zagadnienia 

kryminologii, kryminalistyki, biometrii i wywiadu gospodarczego. 
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