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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Detektyw prywatny 341101

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu




Detektyw.
Licencjonowany detektyw.
Prywatny śledczy.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:


3411 Legal and related associate professionals.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Łukasz Kapica – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
Małgorzata Makowska – ORSO Małgorzata Makowska, Warszawa.
Leszek Sucholewski – Biuro Obsługi Biznesu sp. z o.o., Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:







Łukasz Baka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
Maria Konarska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
Małgorzata Przybyszewska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
Warszawa.
Agnieszka Szczechura – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
Warszawa.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Jarosław Manastyrski – Agencja Detektywistyczna Nemezis, Warszawa.
Jarosław Służalski – Społeczna Akademia Nauk, Wydział Zamiejscowy, Kielce.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Mariola Bartela – Szkoła Podstawowa nr 23 we Wrocławiu, Wrocław.
Zdzisław Mazurski – Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Detektyw prywatny zajmuje się pozyskiwaniem informacji rodzinnych i gospodarczych, właściwym
ich przetwarzaniem i przekazywaniem klientowi. Praca detektywa polega na wielogodzinnych
obserwacjach i żmudnym gromadzeniu danych.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Zawód detektyw prywatny polega na świadczeniu usług detektywistycznych4, którymi są czynności
związane z uzyskiwaniem, przetwarzaniem i przekazywaniem informacji o osobach, przedmiotach
i zdarzeniach, wykonywane na rzecz zleceniodawcy w ramach zawartej z nim umowy3,
w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych, które działają na
podstawie odrębnych przepisów. W zależności od rodzaju sprawy, detektyw prywatny wykonuje
usługi polegające na zbieraniu i gromadzeniu informacji pochodzących z różnych źródeł w celu
ustalenia faktów związanych z okolicznościami i przebiegiem zaistniałego zdarzenia lub zdobyciu
dowodów w określone sprawie rodzinnej, gospodarczej lub karnej.
Sposoby wykonywania pracy
Detektyw prywatny w czasie wykonywania usług detektywistycznych wykorzystuje dostępne siły
i środki oraz różnorodne metody pod warunkiem, że nie są one zastrzeżone dla organów
państwowych. W ramach prowadzonych spraw detektyw wykonuje określone czynności, które
polegają m.in. na:
 statycznym opracowaniu sprawy (zbieranie informacji z wykorzystaniem źródeł otwartych,
ogólnodostępnych, tzw. biały wywiad),
 dokonywaniu rozpoznania terenowego i posesyjnego oraz oględzin miejsc i rzeczy związanych ze
sprawą,
 prowadzeniu obserwacji określonych osób i wskazanych miejsc,
 dokumentowaniu za pomocą urządzeń foto i wideo zaobserwowanych faktów i zdarzeń,
 nawiązywaniu kontaktów i przeprowadzaniu rozmów z ludźmi mogącymi mieć jakiekolwiek
informacje na temat określonej osoby lub prowadzonej sprawy,
 przeprowadzaniu wywiadów osobowych, środowiskowych i gospodarczych,
 prowadzeniu działań „pod legendą”,
 inicjowaniu wykonywania określonych ekspertyz kryminalistycznych,
 weryfikowaniu informacji otrzymanych od klienta i pozyskanych w drodze czynności
detektywistycznych,
 przeprowadzaniu analiz materiałów i dokumentów,
 udzielaniu konsultacji w zakresie bezpieczeństwa biznesowego itd.
4
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WAŻNE:
Zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych detektyw prywatny powinien kierować się zasadami etyki,
lojalnością wobec zlecającego usługę i szczególną starannością, aby nie naruszyć wolności, praw człowieka
i obywatela.
Ustawa o usługach detektywistycznych:
Art. 9.
O ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej, detektyw, w trakcie wykonywania czynności,
o których mowa w art. 2 ust. 1, może uzyskiwać informacje od osób fizycznych, przedsiębiorców, instytucji,
a także organów administracji rządowej lub samorządowej.
Art. 10.
Detektyw podczas wykonywania czynności obowiązany jest posiadać przy sobie licencję oraz okazywać ją na
żądanie osoby, której czynności dotyczą, w taki sposób, aby zainteresowany miał możliwość odczytać,
zanotować imię i nazwisko detektywa oraz nazwę organu, który wydał licencję.
Art. 11.
Detektyw przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, jest obowiązany:
1) przestrzegać przepisów prawa oraz odmówić wykonania czynności niezgodnej z prawem lub nieetycznej,
2) zachować należytą staranność i rzetelność, a zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych
informacji.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja
zawodowa.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Praca detektywa prywatnego odbywa się biurze oraz w terenie. Biurem jest pomieszczenie
wyposażone w sprzęt komputerowy, posiadające oświetlenie dzienne i sztuczne oraz zazwyczaj
instalację klimatyzacyjną (lub wentylacyjne).
Praca w terenie odbywa się w miejscach prowadzenia obserwacji. W zależności od warunków
zlecenia może to być świeże powietrze, środki komunikacji miejskiej, kawiarnie, hotele i restauracje.
Praca w biurze odbywa się w pozycji siedzącej, z kolei działanie w terenie wymaga, w zależności od
sytuacji, pozycji siedzącej, stojącej lub chodzenia.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Detektyw prywatny w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 komputer i internet,
 dostępne bazy danych,
 narzędzia ułatwiające pozyskanie i rejestrację informacji, np. lornetkę, aparat fotograficzny,
kamerę, urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk.
Organizacja pracy
Detektyw prywatny, po podpisaniu umowy określającej przedmiot i zakres zlecenia, przygotowuje
plan czynności. Przy samodzielnym zleceniu detektyw ustala czas pracy i zajmuje się organizacją.
Podczas realizacji zlecenia przez większą ilość osób, detektyw przygotowuje plan, nadzoruje
wykonywanie czynności przez poszczególne jednostki i określone zespoły. Czynności (np. obserwacja)
prowadzone są przez zespoły 2-3-osobowe, od kilku do kilkunastu godzin dziennie. Po 12 godzinach
następuje zmiana zespołu.
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Kontakt osób pracujących przy sprawie odbywa się drogą telefoniczną bądź radiową. Praca
detektywa wymaga ciągłych wyjazdów, podczas których najczęściej pracuje z pomocą kolegi z danego
miejsca, wykorzystując jego wiedzę na temat topografii terenu.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
W swojej pracy detektyw prywatny jest narażony m.in. na zagrożenia wynikające:
 ze stresu psychicznego, którego przyczyną są częste kontakty z ludźmi w trudnych sytuacjach,
 z wymuszonej pozycji ciała podczas pracy stwarzającej zagrożenie dla prawidłowego
funkcjonowania układu mięśniowo-szkieletowego, w szczególności kręgosłupa,
 z obciążenia wzroku w związku z długotrwałą pracą w pomieszczeniu ze sztucznym oświetleniem
oraz przy ekranie monitora,
 z ryzyka wypadków drogowych, co jest związane z częstym przemieszczaniem się,
 z agresywnych ataków ze strony osób, które są objęte działaniami detektywa.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód detektyw prywatny ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu krążenia,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność układ kostno-stawowego,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 widzenie stereoskopowe (widzenie głębi umożliwiające ocenę odległości),
 widzenie o zmroku,
 szybki refleks,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 dobra pamięć,
 wyobraźnia przestrzenna,
 rozumowanie logiczne,
 łatwość wypowiadania się w mowie i/lub w piśmie,
 łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 zdolność analizowania sytuacji i podejmowania ryzyka,
 zdolność improwizacji,
 zdolność do wchodzenia w różnorodne role społeczne,
 zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
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 współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 zdolność skutecznego przekonywania,
 zdolność skutecznego negocjowania,
 predyspozycje do postępowania z ludźmi;
w kategorii cech osobowościowych
 gotowość do współdziałania,
 gotowość do pracy indywidualnej,
 gotowość do pracy w nieprzyjemnych (różnych) warunkach środowiskowych,
 gotowość do tworzenia i podtrzymywania sieci kontaktów z klientami,
 gotowość do prezentowania wyników swojej pracy,
 komunikatywność,
 asertywność,
 operatywność i skuteczność,
 odpowiedzialność za działania zawodowe,
 elastyczność i otwartość na zmiany,
 samodzielność,
 samokontrola,
 systematyczność,
 dyspozycyjność,
 wytrzymałość na długotrwały wysiłek psychiczny,
 odporność emocjonalna,
 odporność na działanie pod presją czasu,
 szacunek dla godności człowieka,
 kontrolowanie własnych emocji,
 radzenie sobie ze stresem,
 odwaga,
 rzetelność,
 dokładność,
 dbałość o jakość pracy,
 wytrwałość i cierpliwość.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
W zawodzie detektyw prywatny wymagane są: sprawność układów krążenia i oddechowego,
wydolność intelektualna, właściwe cechy osobowe oraz dojrzałość społeczna i emocjonalna.
Przeciwwskazaniem są objawy psychopatologiczne. Pod względem wydatku energetycznego praca
w tym zawodzie należy do lekkich i średnio ciężkich. Występuje w niej jednak obciążenie umysłowe
związane z realizowaniem statycznych i dynamicznych czynności detektywistycznych,
przetwarzaniem zdobytych informacji.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.
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2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie detektyw prywatny preferowane jest wykształcenie
co najmniej średnie ogólnokształcące. Jednakże większe szanse na zatrudnienie mają osoby
z wykształceniem wyższym II stopnia na kierunku prawo lub pokrewnym.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie detektyw prywatny wymagane jest ukończenie szkolenia w zakresie
ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa
i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej dotyczących usług
detektywistycznych.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu mogą być:
 certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
 prawo jazdy kat. B,
 zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające znajomość systemów bezpieczeństwa.
WAŻNE:
O wydanie licencji może ubiegać się osoba, jeżeli:
1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii 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,
2) ukończyła 21 lat,
3) posiada wykształcenie co najmniej średnie,
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
7) nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa 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,
8) posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji 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,
9) posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, stwierdzoną
orzeczeniem lekarskim,
10) legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych
osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz
zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
W zawodzie detektyw prywatny nie ma określonej ścieżki awansu zawodowego. Uzyskanie licencji
detektywa1 nadaje tytuł zawodowy bez formalnej możliwości podwyższania.
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Zmiana może polegać na otrzymywaniu bardziej odpowiedzialnych zadań w ramach tego samego
stanowiska, ale po uzyskaniu doświadczenia lub otwarciu własnej firmy i zatrudnieniu pracowników
do wykonywania zadań detektywa.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie detektyw prywatny nie ma możliwości potwierdzenia kompetencji
zawodowych w edukacji formalnej oraz poza formalnej.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie detektyw prywatny może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Policjant służby kryminalnej
Technik kryminalistyki
Funkcjonariusz służb specjalnych
Windykator

Kod zawodu
335502
335503
335701
421403

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie detektyw prywatny wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Planowanie i organizowanie czynności detektywistycznych.
Z2 Zbieranie wszelkich informacji w prowadzonej sprawie.
Z3 Realizowanie statycznych i dynamicznych czynności detektywistycznych.
Z4 Przetwarzanie zgromadzonych informacji w prowadzonej sprawie.
Z5 Przekazywanie zgromadzonych informacji zleceniodawcy.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie usług detektywistycznych
Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie usług detektywistycznych obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z1 Planowanie i organizowanie czynności detektywistycznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady planowania i organizacji pracy własnej
oraz współpracujących detektywów;
Specyfikę wykonywania zawodu detektyw;
Obowiązujące zasady postępowania w pracy
detektywa;
Metody pracy detektywa;
Techniki operacyjne służące do pozyskiwania
informacji;
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Planować odpowiednie siły i środki potrzebne do
przeprowadzenia czynności detektywistycznych;
Dostosowywać się do obowiązujących zasad
i panujących warunków pracy;
Stosować się do obowiązujących zasad pracy
detektywa, tj. prawdy, praworządności,
poufności, bezpieczeństwa itp.;
Dobierać i wykorzystywać odpowiednie metody
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Zasadę dokumentowania wykonywanych
czynności detektywistycznych.





pracy przy wykonywaniu czynności
detektywistycznych;
Nawiązywać kontakty z osobowymi źródłami
informacji, korzystać z otwartych źródeł
informacji np. internetu;
2
Sporządzać sprawozdanie końcowe
z wykonanych czynności detektywistycznych lub
też inny dokument z tych działań (notatka,
komunikat, raport).

Z2 Zbieranie wszelkich informacji w prowadzonej sprawie
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Podstawy prawne wykonywania zawodu;
Zasady przeprowadzania rozmowy
z klientem na okoliczność zleconych do
wykonania czynności detektywistycznych;
Zasady zastosowania określonych metod pracy
przy pozyskiwaniu z innych źródeł informacji
związanych ze sprawą;
Zasady działania wykorzystywanego sprzętu
technicznego.





Oceniać legalność prowadzonych czynności;
Nawiązywać kontakt z klientem i uzyskać od
niego wszelkie informacje związane ze zleconymi
czynnościami detektywistycznymi (np. dane
adresowe, zdjęcie itp.);
Wykorzystywać odpowiednie metody pracy do
pozyskiwania informacji z innych źródeł
(osobowe i otwarte źródła informacji);
Posługiwać się sprzętem technicznym.

Z3 Realizowanie statycznych i dynamicznych czynności detektywistycznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady prowadzenia czynności
detektywistycznych;
Zasady przeprowadzania rozpoznania
terenowego i posesyjnego;
Formy i metody prowadzenia czynności
detektywistycznych;
Zasady rejestracji ustalonych faktów
i zdarzeń;
Zasady utrzymywania kontaktu z klientem.







Wykonywać czynności detektywistyczne,
przestrzegając prawa i obowiązujących zasad
postępowania;
Sprawdzać miejsca i adresy, które zostaną objęte
czynnościami detektywistycznymi;
Przeprowadzać czynności oficjalnie lub
w sposób poufny, niewzbudzający
zainteresowania osób postronnych;
Udokumentować wykonane czynności przy
pomocy sprzętu foto i wideo;
Na bieżąco przekazywać informacje
o postępach w sprawie.

Z4 Przetwarzanie zgromadzonych informacji w prowadzonej sprawie
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Przepisy prawa z zakresu czynności
detektywistycznych;
Działania operacyjne;
Działania analityczne;
Stosowane metody śledcze;
Teren i infrastrukturę obszaru, na którym
prowadzone jest śledztwo.
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Przetwarzać informacje na potrzeby prawne;
Pozyskiwać dowody;
Kojarzyć fakty, zdarzenia itp.;
Zlecać wykonanie odpowiednich ekspertyz
i badań kryminalistycznych;
Poruszać się w terenie i wykorzystywać jego
ukształtowanie.
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Z5 Przekazywanie zgromadzonych informacji zleceniodawcy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:





Ustawę o usługach detektywistycznych.




Sporządzać sprawozdanie z czynności
detektywistycznych, które za pokwitowaniem
przekazuje zleceniodawcy;
Występować w sądzie w charakterze świadka;
Powiadamiać organy ścigania
o prowadzonych czynnościach pozostających
w zainteresowaniu tych instytucji.

3.3. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie detektyw prywatny powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do
prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:








Ponoszenia odpowiedzialności za skutki działań związanych z wykonywaniem czynności
detektywistycznych.
Podejmowania pracy zespołowej z innymi detektywami.
Nawiązywania kontaktów z klientami oraz osobami objętymi czynnościami detektywistycznymi.
Prowadzenia rozmów z osobami posiadającymi ważne dla prowadzonej sprawy informacje w celu
ich uzyskania.
Podejmowania wyzwań w sferze zawodowej z uwzględnieniem ich etycznego wymiaru.
Reagowania na wystąpienie różnych nieprzewidywalnych sytuacji.
Wtapiania się w tłum oraz używania „gry aktorskiej” podczas realizacji zadań.

3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien posiadać zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje
do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych.
Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla
zawodu detektyw prywatny.

Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów

0

1

2

3

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu detektyw prywatny
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Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym
Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.5. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie detektyw prywatny nawiązują do opisów
poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Detektyw prywatny może znaleźć zatrudnienie w firmach detektywistycznych, przedsiębiorstwach
zajmujących się ochroną i bezpieczeństwem biznesu oraz w innych instytucjach, np. bankach, firmach
ubezpieczeniowych itp. Może również otworzyć własną działalność gospodarczą.
W Polsce w okresie ostatnich 10 lat znacznie wzrosła liczba. Z danych Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji wynika, że podczas gdy w latach 2012 – 2013 wydano łącznie niecałe
100 licencji detektywistycznym, liczba wydanych w latach 2014 – 2016 licencji przekroczyła 1,6 tys.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
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Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się do
pracy w zawodzie detektyw prywatny.
Szkolenie
Szkolenie dla zawodu detektyw prywatny, którego ukończenie jest niezbędne do uzyskania licencji
detektywa, mogą być organizowane przez:
 publiczne i niepubliczne szkoły wyższe,
 firmy szkoleniowe,
 firmy detektywistyczne,
 stowarzyszenia branżowe detektywów.
Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia związane z:
 ochroną danych osobowych,
 ochroną informacji niejawnych,
 przepisami regulującymi prawa i obowiązki detektywów,
 zasadami wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych,
 metodami pracy detektywów.
Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus
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4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Wynagrodzenie (2018 r.) osób pracujących w zawodzie detektyw prywatny może się wahać
od 2500 zł do 7000 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat.
Stawki godzinowe kształtują się od 110 zł/godz. do 250 zł/godz. Płace zależą m.in. od jakości
wykonywanej pracy przez detektywa, ilości zleceń i uzyskanych efektów.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie detektyw prywatny jest możliwe zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.
Warunek niezbędny to identyfikacja indywidualnych barier, dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania bardziej
precyzyjnych czynności oraz pracy przy komputerze,
 z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O) w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
– z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem że niepełnosprawność ta jest możliwa do
skorygowania za pomocą aparatów słuchowych, które nie są widoczne (by detektyw podczas
wykonywania obserwacji nie został rozpoznany),
– z innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego,
pokarmowego, moczowo-płciowego i in., pod warunkiem dostosowania obowiązków, aby praca
nie wymagała znacznego wysiłku fizycznego oraz/lub jest zorganizowana w taki, by pracownik
miał możliwość regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów
pielęgnacyjno-medycznych (np. zastrzyków insulinowych).
WAŻNE
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po
indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
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ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.













Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2163).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 227).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (t.j. Dz. U. poz. 1672).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla
osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (t.j. Dz. U. poz. 1638).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich
i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa
(t.j. Dz. U. poz. 1511).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2004 r.
w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (t.j. Dz. U. poz. 2020).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie
wzoru i trybu wydawania licencji detektywa (t.j. Dz. U. poz. 1879).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas
wykonywania czynności detektywa (t.j. Dz. U. poz. 2283).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie
dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług
detektywistycznych (t.j. Dz. U. poz. 1160).

Literatura branżowa:



Aleksandrowicz T., Konieczny J., Konik A.: Podstawy detektywistyki, usługi detektywistyczne,
prawo, taktyka, moralność. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Brakoniecki D.: Detektywistyka: prawne i funkcjonalne aspekty działalności detektywistycznej w
Polsce i na świecie. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.
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Brylak J.: Ustawa o usługach detektywistycznych. Komentarz. Wydawnictwo CH Beck, Warszawa
2016.
Hołyst B.: Kryminalistyka. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.
Jabłońska-Bonca J.: Prywatna ochrona bezpieczeństwa, koncepcje, podmioty, zadania, normy
i konteksty. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Turaliński K.: Wywiad Gospodarczy i Polityczny - Podręcznik dla specjalistów ds. bezpieczeństwa,
detektywów i doradców gospodarczych. Wydawnictwo Artefakt.edu.pl, Warszawa 2015.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:








Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów: http://www.psld.pl/
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Usługi detektywistyczne – jakie są warunki ich świadczenia?:
https://mojafirma.infor.pl/zakladam-firme/jak-zalozyc/281795,Uslugi-detektywistyczne-jakie-sawarunki-ich-swiadczenia.html
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.
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Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje
społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.
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Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Licencja detektywa

Uprawnienie do wykonywania usług
detektywistycznych, które decyzją administracyjną
wydaje Komendant Wojewódzki/Stołeczny Policji,
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby
ubiegającej się o jej wydanie.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na postawie:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=WDU200
20120110
[dostęp: 31.10.2018]

2

Sprawozdanie
końcowe

Dokument sporządzany pisemnie przez detektywa
po zakończeniu usługi zlecenia, który zawiera daty
zawarcia i zakończenia umowy, daty rozpoczęcia
i zakończenia czynności w sprawie, opis przedmiotu
umowy, opis stanu faktycznego oraz określenie
zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynności.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na postawie:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=WDU200
20120110
[dostęp: 31.10.2018]
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3

Umowa
detektywistyczna

4

Usługa
detektywistyczna

Obowiązkowy dokument dający podstawę do
świadczenia usług detektywistycznych; zawiera ją
detektyw ze zleceniodawcą, określa się strony
umowy, przedmiot umowy, datę zawarcia
i obowiązywania umowy oraz wynagrodzenie
detektywa.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na postawie:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=WDU200
20120110
[dostęp: 31.10.2018]

Czynność polegająca na uzyskiwaniu, przetwarzaniu
i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach
i zdarzeniach. Realizuje się je na podstawie umowy
zawartej ze zleceniodawcą, w formie i w zakresie
niezastrzeżonym dla organów i instytucji państwowych
na mocy odrębnych przepisów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na postawie:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=WDU200
20120110
[dostęp: 31.10.2018]
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ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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