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Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 
2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 12, poz. 110, z późn. zm.2)) zarządza się, co następu-
je:

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1)  zakres badań lekarskich i  psychologicznych, któ-
rym jest obowiązana poddać się osoba ubiegająca 
się o wydanie licencji detektywa, oraz zakres i czę-
stotliwość przeprowadzania tych badań w odnie-
sieniu do osób posiadających licencję detektywa; 

2)  kwalifikacje oraz dodatkowe wymogi dotyczące le-
karzy i psychologów upoważnionych do przepro-
wadzania badań oraz wydawania orzeczeń, o któ-
rych mowa w  art.  29 ust.  1 pkt  9 ustawy z  dnia 
6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych; 

3)  warunki i tryb: 

a)  odwoływania się od orzeczeń lekarskich, 

b)  uzyskiwania i  utraty przez lekarzy i  psycholo-
gów uprawnień do przeprowadzania badań le-
karskich i psychologicznych, 

c)  kontroli wykonywania i dokumentowania badań 
lekarskich i  psychologicznych oraz wydawania 
orzeczeń lekarskich; 

4)  sposób postępowania z  dokumentacją związaną 
z  badaniami lekarskimi i  psychologicznymi oraz 
wzory stosowanych dokumentów; 

5)  maksymalne stawki opłat za badania lekarskie 
i psychologiczne. 

§ 2.  1. Badaniu lekarskiemu i psychologicznemu, 
przeprowadzanemu w celu oceny zdolności psychicz-
nej do wykonywania czynności w zakresie usług de-
tektywistycznych, podlega: 

1)  osoba ubiegająca się o  wydanie licencji detekty-
wa; 

2)  osoba posiadająca licencję detektywa. 

2. Badania przeprowadza się po sprawdzeniu toż-
samości osoby badanej. 

§  3.  1. Badanie lekarskie i  psychologiczne osoby 
ubiegającej się o wydanie licencji detektywa przepro-
wadzają, na jej wniosek, odpowiednio, lekarz psychia-
tra, który posiada II stopień specjalizacji lub tytuł spe-
cjalisty w dziedzinie psychiatrii, i psycholog upoważ-
niony do przeprowadzania badań psychologicznych 
osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub po-
siadających pozwolenie na broń, o  którym mowa 
w  przepisach wydanych na podstawie art.  15 ust.  7 
ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.3)).

2. Badanie lekarskie i psychologiczne osoby posia-
dającej licencję detektywa przeprowadzają, odpo-
wiednio, lekarz, który uzyskał uprawnienia zgodnie 
z  przepisami wydanymi na podstawie art.  229 §  8 
ustawy z  dnia 26 czerwca 1974  r. — Kodeks pracy 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.4)), zwany 
dalej „lekarzem upoważnionym”, oraz lekarz psychiat- 
ra i psycholog, o których mowa w ust. 1. 

§ 4. 1. Osoba posiadająca licencję detektywa pod-
lega okresowym badaniom lekarskim i psychologicz-
nym nie rzadziej niż raz na 5 lat. 

2. Badanie lekarskie i psychologiczne osoby posia-
dającej licencję detektywa może być przeprowadzone 
w terminie innym niż określony w ust. 1: 

1)  jeżeli w orzeczeniu lekarskim wydanym na podsta-
wie przeprowadzonego badania lekarskiego i psy-
chologicznego wskazano termin następnego ba-
dania przypadający wcześniej niż za 5 lat; 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 3 listopada 2011 r.

w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających 
licencję detektywa

1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej 
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. 
Nr 216, poz. 1607).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z  2002  r. Nr  238, poz.  2021, z  2003  r. Nr  124, poz.  1152, 
z 2004  r. Nr 121, poz. 1265 i Nr 173, poz. 1808, z 2008  r. 
Nr 180, poz. 1112, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. 
Nr 6, poz. 17 i Nr 171, poz. 1016.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w  Dz. U. z  2004  r. Nr  96, poz.  959, z  2006  r. 
Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. 
Nr  195, poz.  1199, z  2009  r. Nr  168, poz.  1323, z  2010  r. 
Nr 127, poz. 857 i Nr 164, poz. 1108 oraz z 2011 r. Nr 38, 
poz. 195, Nr 51, poz. 263 i Nr 217, poz. 1280.

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w  Dz. U. z  1998  r. Nr  106, poz.  668 i  Nr  113, 
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, 
Nr  43, poz.  489, Nr  107, poz.  1127 i  Nr  120, poz.  1268, 
z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, 
Nr  99, poz.  1075, Nr  111, poz.  1194, Nr  123, poz.  1354, 
Nr  128, poz.  1405 i  Nr  154, poz.  1805, z  2002  r. Nr  74, 
poz.  676, Nr  135, poz.  1146, Nr  196, poz.  1660, Nr  199, 
poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 
i  Nr  213, poz.  2081, z  2004  r. Nr  96, poz.  959, Nr  99, 
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. 
Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, 
poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, 
Nr  217, poz.  1587 i  Nr  221, poz.  1615, z  2007  r. Nr  64, 
poz.  426, Nr  89, poz.  589, Nr  176, poz.  1239, Nr  181, 
poz.  1288 i  Nr  225, poz.  1672, z  2008  r. Nr  93, poz.  586, 
Nr  116, poz.  740, Nr  223, poz.  1460 i  Nr  237, poz.  1654, 
z  2009  r. Nr 6, poz.  33, Nr 56, poz.  458, Nr 58, poz.  485, 
Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, 
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, 
Nr  135, poz.  912, Nr  182, poz.  1228, Nr  224, poz.  1459, 
Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, 
poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, 
Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378.
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2)  po okresie niezdolności do pracy spowodowanej 
chorobą trwającą dłużej niż 6 miesięcy;

3)  na wniosek pracodawcy lub komendanta woje-
wódzkiego Policji właściwego ze względu na miej-
sce zamieszkania osoby badanej — w przypadku 
uzasadnionego podejrzenia utraty zdolności psy-
chicznej do wykonywania czynności w  zakresie 
usług detektywistycznych. 

3. Wskazanie w orzeczeniu lekarskim terminu na-
stępnego badania, przypadającego wcześniej niż za 
5 lat, wymaga wpisania do dokumentacji medycznej 
uzasadnienia takiego terminu. 

§  5.  1. Po przeprowadzeniu badania lekarskiego, 
o  którym mowa w § 3 ust.  1, i uwzględnieniu opinii 
psychologa lekarz psychiatra wydaje osobie ubiegają-
cej się o wydanie licencji detektywa orzeczenie lekar-
skie o  zdolności psychicznej do wykonywania czyn- 
ności w  zakresie usług detektywistycznych, zgodnie 
z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporzą-
dzenia. 

2. Po przeprowadzeniu badania lekarskiego, o któ-
rym mowa w § 3 ust.  2, i  uwzględnieniu opinii psy-
chiatry i psychologa lekarz upoważniony wydaje oso-
bie posiadającej licencję detektywa orzeczenie lekar-
skie o zdolności psychicznej do wykonywania czynno-
ści w  zakresie usług detektywistycznych, zgodnie 
z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporzą-
dzenia. 

§ 6. 1. Badanie przeprowadzane przez lekarza psy-
chiatrę obejmuje w szczególności badania w kierunku 
występowania objawów psychopatologicznych, 
w tym ocenę: 

1)  orientacji autopsychicznej i allopsychicznej; 

2)  nastroju; 

3)  napędu psychoruchowego; 

4)  reakcji emocjonalnych. 

2. Badanie przeprowadzane przez psychologa obej- 
muje w szczególności ocenę: 

1)  sprawności intelektualnej; 

2)  osobowości, z  uwzględnieniem funkcjonowania 
w trudnych sytuacjach; 

3)  poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej. 

3. Badanie przeprowadzane przez lekarza upoważ-
nionego obejmuje w szczególności ocenę: 

1)  układu krążenia; 

2)  układu oddechowego. 

§  7.  1. Od orzeczeń lekarskich, o  których mowa 
w § 5, osobie badanej oraz komendantowi wojewódz-
kiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce za-
mieszkania osoby badanej przysługuje odwołanie. 

2. Odwołanie wraz z  uzasadnieniem wnosi się 
pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania orze-
czenia lekarskiego, za pośrednictwem lekarza, który 
wydał orzeczenie, do wojewódzkiego ośrodka medy-
cyny pracy właściwego ze względu na miejsce za-
mieszkania osoby badanej. 

3. Lekarz, za pośrednictwem którego wnoszone 
jest odwołanie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
odwołania przekazuje je wraz z  kopią dokumentacji 
medycznej do wojewódzkiego ośrodka medycyny 
pracy, o którym mowa w ust. 2. 

4. Wojewódzki ośrodek medycyny pracy jest obo-
wiązany do przeprowadzenia badania lekarskiego 
i  psychologicznego oraz wydania orzeczenia lekar-
skiego, zgodnie z  wzorem określonym w  załączniku 
nr  3 do rozporządzenia, w  terminie 30 dni od dnia 
otrzymania odwołania. 

5. W przypadku gdy pierwsze orzeczenie lekarskie 
wydał lekarz zatrudniony w  wojewódzkim ośrodku 
medycyny pracy, odwołanie wnosi się do instytutu 
badawczego w  dziedzinie medycyny pracy. Przepisy 
ust. 2—4 stosuje się odpowiednio. 

6. Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwoław-
czym jest ostateczne. 

§ 8. Lekarz traci uprawnienia do przeprowadzania 
badań lekarskich, o których mowa w § 2 ust. 1, w przy-
padku: 

1)  pozbawienia prawa wykonywania zawodu; 

2)  zawieszenia prawa wykonywania zawodu; 

3)  ograniczenia w  wykonywaniu określonych czyn-
ności medycznych; 

4)  zaprzestania wykonywania zawodu przez okres 
dłuższy niż 5 lat — w  razie niedopełnienia obo-
wiązku wynikającego z  art.  10 ustawy z  dnia 
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza den-
tysty (Dz. U. z  2008  r. Nr  136, poz.  857, z  późn. 
zm.5)); 

5)  pozbawienia praw publicznych prawomocnym 
orzeczeniem sądu. 

§  9. W  zakresie utraty uprawnień do przeprowa-
dzania badań przez psychologa stosuje się przepisy 
wydane na podstawie art.  15 ust.  7 ustawy z  dnia 
21 maja 1999 r. o broni i amunicji. 

§ 10. 1. Kontrolę wykonywania i dokumentowania 
badań lekarskich i psychologicznych, o których mowa 
w  §  2 ust.  1, oraz wydawania orzeczeń lekarskich, 
o  których mowa w  §  5, sprawuje wojewoda właści-
wy ze względu na miejsce zamieszkania osoby bada-
nej. 

2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, przeprowadza 
odpowiednio lekarz lub psycholog, posiadający pisem-
ne upoważnienie wojewody. 

5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, 
Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708, 
z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679 i Nr 238, poz. 1578 
oraz z  2011  r. Nr 84, poz.  455, Nr 106, poz.  622, Nr 112, 
poz. 654, Nr 113, poz. 657 i 658 i Nr 122, poz. 696.
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3. Lekarz oraz psycholog, o których mowa w ust. 2, 
przekazują wyniki kontroli wojewodzie oraz odpo-
wiednio: 

1)  lekarzowi, którego czynności były przedmiotem 
kontroli, a  jeżeli badania były wykonywane przez 
podmiot wykonujący działalność leczniczą w celu 
sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad pracującymi, również kierownikowi tego pod-
miotu; 

2)  psychologowi, którego czynności były przedmio-
tem kontroli. 

§ 11. 1. Dokumentacja związana z badaniami lekar-
skimi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zwana dalej 
„dokumentacją”, jest własnością lekarza psychiatry, 
który przeprowadził badanie. 

2. Dokumentacja jest przechowywana przez leka-
rza, o którym mowa w ust. 1, przez okres 20 lat, licząc 
od końca roku kalendarzowego, w którym przeprowa-
dzono badanie. 

3. Lekarz, o którym mowa w ust. 1, przechowuje 
dokumentację w warunkach zapewniających ochronę 
danych w niej zawartych oraz w sposób zabezpiecza-
jący przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą 
i  dostępem osób nieuprawnionych, a  także umożli-
wiający jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki. 

4. Lekarz, o którym mowa w ust. 1, udostępnia do-
kumentację osobie badanej, jej przedstawicielowi 
ustawowemu, osobie upoważnionej przez osobę ba-
daną oraz organom uprawnionym, na pisemny wnio-
sek, za pokwitowaniem i bez zbędnej zwłoki. Odmowa 
udostępnienia dokumentacji wymaga zachowania 
formy pisemnej oraz podania przyczyny. 

5. Udostępnianie dokumentacji następuje w spo-
sób zapewniający zachowanie poufności i  ochronę 
danych osobowych w niej zawartych. 

6. W przypadku zakończenia działalności przez le-
karza, o  którym mowa w  ust.  1, dokumentacja jest 
przekazywana do właściwego miejscowo wojewódz-
kiego ośrodka medycyny pracy. 

7. Dokumentacja przewidziana do zniszczenia mo-
że być wydana osobie badanej, jej przedstawicielowi 
ustawowemu, osobie upoważnionej przez osobę ba-
daną, na pisemny wniosek, za pokwitowaniem. 

8. Do postępowania z dokumentacją będącą mate-
riałem archiwalnym w  rozumieniu ustawy z  dnia 
14  lipca 1983  r. o  narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, 
poz. 1016) stosuje się przepisy wydane na podstawie 
art. 5 ust. 2 i 2b tej ustawy. 

§ 12. W sprawach dotyczących sposobu postępo-
wania z dokumentacją związaną z badaniami psycho-
logicznymi, o których mowa w § 2 ust. 1, oraz bada-
niami lekarskimi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, 
stosuje się przepisy wydane na podstawie art.  11 
ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie 
medycyny pracy (Dz. U. z 2004  r. Nr 125, poz. 1317, 
z późn. zm.6)). 

§ 13. 1. Ustala się maksymalne stawki opłat za ba-
dania lekarskie i psychologiczne: 

1)  osoby ubiegającej się o wydanie licencji detekty-
wa: 

a)  badanie psychiatryczne — 150 zł, 

b)  badanie psychologiczne — 150 zł; 

2)  osoby posiadającej licencję detektywa: 

a)  badanie psychiatryczne — 100 zł, 

b)  badanie psychologiczne — 150 zł, 

c)  badanie lekarza upoważnionego — 100 zł; 

3)  o których mowa w § 7 ust. 5 — 350 zł. 

2. Stawki opłat, o których mowa w ust. 1, wykony-
wane przez podatników podatku od towarów i usług, 
zobowiązanych do rozliczenia podatku od towarów 
i usług, podwyższa się o kwotę tego podatku obliczo-
ną przy zastosowaniu obowiązującej, w dniu wykona-
nia badań, właściwej stawki podatku od towarów 
i usług. 

§  14. Orzeczenia lekarskie wydane przed dniem 
wejścia w  życie rozporządzenia zachowują ważność 
przez okres, na jaki zostały wydane. 

§  15. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 
ogłoszenia.7)

 
Minister Zdrowia: E. Kopacz

6)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 141, poz. 1011, z 2008 r. 
Nr 220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2011 r. Nr 112, 
poz. 654.

7)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie 
badań lekarskich i  psychologicznych osób ubiegających 
się lub posiadających licencję detektywa (Dz. U. Nr  160, 
poz.  1563), które utraciło moc z  dniem 11 lipca 2011  r. 
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 listopada 
2010 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 17).
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 3 listopada 2011 r. (poz. 1511)

Załącznik nr 1

WZÓR
 .................................................................
 (pieczęć podmiotu wydającego orzeczenie)

ORZECZENIE LEKARSKIE
………..../………....

 (numer) (rok)

W wyniku przeprowadzonego badania lekarskiego oraz po uwzględnieniu opinii psychologa, na podstawie § 5 
ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicz-
nych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. Nr 251, poz. 1511)  

stwierdzam, że

Pan/Pani 
..........................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL — nazwa i numer dokumentu potwierdzają-
cego tożsamość) .............................................................................................................................................................

zam. .................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

1) posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych*);
2) nie posiada zdolności psychicznej do wykonywania  czynności w zakresie usług detektywistycznych*).

Termin następnego badania: .............................................

 ........................................ ........................................................
 (miejscowość, data) (podpis i pieczątka lekarza psychiatry)

*) Niepotrzebne  skreślić.

Pouczenie:
Od niniejszego orzeczenia osobie badanej oraz komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu 
na miejsce zamieszkania osoby badanej przysługuje prawo wniesienia odwołania wraz z uzasadnieniem do 
wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, a  w  przypadku gdy orzeczenie zostało wydane przez lekarza 
zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy — do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny 
pracy w ................................................... . Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, 
za pośrednictwem lekarza, który wydał niniejsze orzeczenie.
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Załącznik nr 2

WZÓR

 ................................................................
 (pieczęć podmiotu wydającego orzeczenie)

ORZECZENIE LEKARSKIE
………..../………....

 (numer) (rok)

W wyniku przeprowadzonego badania lekarskiego oraz po uwzględnieniu opinii lekarza psychiatry i psycholo-
ga, na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekar-
skich i  psychologicznych osób ubiegających się o  wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. 
Nr 251, poz. 1511) 

stwierdzam, że

Pan/Pani 
..........................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL — nazwa i numer dokumentu potwierdzają-
cego tożsamość) .............................................................................................................................................................

zam. .................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

1) posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych*);
2) nie posiada zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych*).

Termin następnego badania: .......................................................

 ........................................ ........................................................
 (miejscowość, data) (pieczątka lekarza upoważnionego)

*) Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie:
Od niniejszego orzeczenia osobie badanej oraz komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu 
na miejsce zamieszkania osoby badanej przysługuje prawo wniesienia odwołania wraz z uzasadnieniem do 
wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, a  w  przypadku gdy orzeczenie zostało wydane przez lekarza 
zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy — do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny 
pracy w ................................................... . Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, 
za pośrednictwem lekarza, który wydał niniejsze orzeczenie. 
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Załącznik nr 3

WZÓR

 ................................................................
 (pieczęć podmiotu wydającego orzeczenie)

ORZECZENIE LEKARSKIE
………..../………....

 (numer) (rok)

W wyniku przeprowadzonego badania lekarskiego i psychologicznego, na podstawie § 7 ust. 5 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających 
się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. Nr 251, poz. 1511)

stwierdzam, że

Pan/Pani
..........................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL — nazwa i numer dokumentu potwierdzają-
cego tożsamość) .............................................................................................................................................................

zam. .................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

1) posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych*);
2) nie posiada zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych*).

Termin następnego badania**): ...........................................................

 ........................................ ........................................................
 (miejscowość, data) (pieczątka lekarza upoważnionego)

Niniejsze orzeczenie jest ostateczne.

*)  Niewłaściwe skreślić.
**)  Wpisać w  przypadku, gdy orzeczenie stwierdza posiadanie zdolności do wykonywania czynności w  zakresie usług 

detektywistycznych.




