
Przedmowa

Zaprezentowana Czytelnikom książka składa się z trzech części.
Pierwszą stanowi komentarz do poszczególnych przepisów ustawy. Drugą
jest przegląd orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Try-
bunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Sądu Apelacyjnego, Sądu
Okręgowego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego, Krajowej Izby Odwoławczej, Zespołu Arbitrów, sensu
stricto wiążących się z problematyką usług detektywistycznych, którym
przyporządkowano usytuowane alfabetycznie hasła. Trzecia wzbogaca
opracowanie załącznikami w postaci: 1) wniosku o potwierdzenie profilu
zaufanego ePUAP, 2) wniosku o przedłużenie ważności profilu zaufanego
ePUAP, 3) wniosku o unieważnienie profilu zaufanego ePUAP, 4) for-
matów danych, 5) wzoru umowy zawieranej z detektywem, 6) wzoru
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, 7) wzoru licencji oraz 8) wzoru
orzeczenia lekarskiego.

Komentarz stanowi próbę oceny wartości ustawy w kontekście funk-
cjonowania detektywów w realiach naszej rzeczywistości. W jej ramach
można ujawnić pewne niedociągnięcia twórcy ustawy, o czym świadczy
redakcja niektórych przepisów. Taka refleksja pojawia się po analizie
treści przepisu art. 11 ustawy stanowiącego, że detektyw wykonujący
czynności objęte uprawnionym zakresem usług jest obowiązany m.in.
„zachować należytą staranność i rzetelność”. Należy podkreślić, że ten
wymóg jest niewystarczający, ponieważ od detektywa powinno się
wymagać realizowania czynności z najwyższą starannością. A to ni
mniej ni więcej prowadzi do wniosku, że w miejsce pojęcia „rzetelny”
powinna być zastosowana dyspozycja „zgodny z prawdą i wiarygodny”.
W konsekwencji warto wskazać, że katalog powinności detektywa jest
zbyt ubogi, a zatem należało go rozszerzyć o: 1) poszanowanie powagi,
honoru, godności obywateli i własnej, 2) zachowanie tajemnicy państwo-
wej i służbowej, 3) udzielanie pomocy w zaobserwowanych sytuacjach
zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w wypadku naruszenia
dóbr osobistych ludzi, 4) uprzejmość i życzliwość w kontaktach z oby-
watelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami, 5) stałe
podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 6) zachowanie się z godnością
w czasie pracy i poza nią. Analizowany przepis należy do kluczowych,
a zatem powinien być skonstruowany precyzyjnie, umożliwiając tym sa-
mym wyprowadzenie definicji szeroko rozumianego pojęcia kompetencji.
Kompetentny detektyw, to nie tylko z racji wykonywanych czynności
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posiadający określone uprawnienia umożliwiające samodzielne podej-
mowanie decyzji, ale równocześnie ten, który dysponuje odpowiednim
poziomem wiedzy oraz umiejętnie korzysta z doświadczenia innych.
Takie założenie z pewnością zaowocuje podejmowaniem przez detektywa
trafnych decyzji, bowiem działając w sposób rozsądny i przemyślany
bez trudu wyznaczy sobie właściwe kierunki realizacji powierzonych
zadań. Detektywa powinny cechować: zdecydowanie, sumienność, rze-
telność i odwaga. Odwagą jest również przyznanie się do błędu,
a jego naprawieniem wyciągnięcie właściwych wniosków na przyszłość.
Można postawić detektywowi podstawowy wymóg konieczności wyro-
bienia umiejętności właściwego interpretowania przepisów i analizowania
zjawisk towarzyszących realizowaniu określonych zasad postępowania.
W konsekwencji detektyw zawsze spełni oczekiwania, ponieważ będzie
godny zaufania i wiarygodny.
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