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Opis na stronę główną  
 

M&K MICHAŁ KAMIŃSKI BIURO DETEKTYWISTYCZNE z Krakowa, to zespół 

profesjonalnych, licencjonowanych detektywów działających w Państwa okolicy. 

Zaangażowanie oraz doświadczenie naszego biura detektywistycznego sprawa, że 

każda powierzona przez sprawa jest prowadzona z najwyższą starannością, a jej 

wyniki otrzymują nasi Klienci w szczegółowych raportach dochodzeniowych. 

Każde zlecone zadanie jest szczegółowo omawiane przez prowadzącego je 

prywatnego detektywa. Detektyw wyjaśnia zawiłości prawne oraz omawia 

poszczególne etapy działania. Na każdym etapie sprawy są Państwo rzetelnie 

informowani o postępach sprawy. 

Wraz z rozwojem technologii, nasza agencja detektywistyczna podnosi standardy, 

inwestując w coraz to nowszy sprzęt, ułatwiający pracę detektywistyczne. 

Gwarantuje to, zakończenie działań z możliwie najwyższym rezultatem, a także 

znacznie przyspiesza rozwiązanie sprawy. 

Nasi licencjonowani detektywi są świadomi powierzonych przez Państwa zadań, 

dlatego też zachowują pełną dyskrecję, anonimowość i delikatność. Wszystkie 

wykonywane przez M&K MICHAŁ KAMIŃSKI BIURO DETEKTYWISTYCZNE zadania są 

zgodne z prawem oraz etyką. 

Jako nieliczne w Polsce biuro detektywistyczne działa na terenie całej Polski jak i 

Europy. Zlecone nam zadania wykonujemy przez całą dobę bez względu na dzień 

tygodnia czy święta. 

 

W ofercie naszego biura M&K MICHAŁ KAMIŃSKI BIURO DETEKTYWISTYCZNE 

znajdą Państwo: 

– poszukiwanie osób, 

– wykrywanie mobbingu, 

– udowadnianie molestowania, 

– wywiad gospodarczy, 

– ustalanie składników majątku, 
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– wykrywanie zdrad, 

– wypożyczanie nadajników GPS, podsłuchów, kamer, 

– pomoc prawną; 

Cechy wyróżniające pracę biura M&K MICHAŁ KAMIŃSKI BIURO 
DETEKTYWISTYCZNE: 

– ANONIMOWOŚĆ I DYSKRECJA – pracownicy naszej agencji detektywistycznej 
prowadzą wszystkie działania w  sposób anonimowy oraz dyskretny. Zapewnia, to 
spokój zleceniodawcy. 

– ETYKA – etyka zawodowa, to podstawa każdej branży. Prywatni detektywi z M&K 
MICHAŁ KAMIŃSKI BIURO DETEKTYWISTYCZNE przestrzegają etyki – działają 
również w granicach prawa nie przekraczając ich. 

– KULTURA DZIAŁAŃ I KULTURA OSOBISTA –  wszystkie zlecone przez 
zleceniodawcę sprawy prowadzone są przez detektywów o wysokiej kulturze 
osobistej. Dzięki temu pracownicy agencji detektywistycznej nie wzbudzają 
podejrzeń podczas zbierania informacji. 

 

 

Opis na podstrony z ofertą 
 

Niepewny partner biznesowy? Niewywiązujący się z zobowiązań kontrahent? 
Pracownik stosujący mobbing? Jeśli są Państwo właścicielami tudzież prezesami 
firm, to ta oferta dla biznesu biura detektywistycznego jest skierowana wprost do 
Państwa. 

Co raz częściej można napotkać artykuły w Internecie lub gazecie, usłyszeć 
wiadomości, że spółka XYZ doprowadziła do defraudacji pieniądzy, albo oszukała 
klientów. Jeśli mają Państwo obawiają się partnera biznesowego lub kontrahenta, 
który może zrobić wszystko, aby nie wywiązać się z zobowiązań, najlepiej zgłosić do 
naszego biura detektywistycznego i porozmawiać z prywatnym detektywem. 

Sprawę powinno się powierzyć profesjonalnej agencji detektywistycznej. 
Nasze biuro detektywistyczne przeprowadzi rzetelny i dokładny wywiad gospodarczy 
oraz ustali składniki majątku danej firmy. 
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Także istotnym jest to, że jeśli wystąpi w Państwa firmie mobbing ze strony 
podwładnych lub współpracowników, mają Państwo obowiązek zapobieganiu takich 
sytuacji. Aby sprawdzić i potwierdzić mobbing najlepiej wybrać nasze biuro 
detektywistyczne. Nie narażą się Państwo pracownikom ze względu na to, iż detektywi 
zachowują pełną dyskrecję i anonimowość. 

Z myślą o Państwa przedsiębiorstwach stworzyliśmy specjalną ofertę. Nasze biuro 
detektywistyczne M&K MICHAŁ KAMIŃSKI z Krakowa zajmuje się: 

– sprawdzaniem wiarygodności kontrahentów, 

– sprawdzaniem wiarygodności pracowników, 

– wykrywaniem oszustw gospodarczych, 

– monitorowaniem pracowników, 

– wywiadem gospodarczym, 

– weryfikacją pracowników, 

– wykrywaniem nieuczciwej konkurencji, 

– windykacją należności gospodarczych, 

– wykrywaniem podsłuchów 

– audyt bezpieczeństwa oraz monitorowanie sal konferencyjnych, monitorowanie 
hoteli, restauracji, pomieszczeń biurowych; 

Dzisiejszy biznes zależy nie tylko od pieniędzy, ale również od sprytu i pewnych 
partnerów biznesowych lub kontrahentów. Dla dobra firmy, czasem powinno się 
wynająć prywatnego detektywa, który sprawdzi i zda Państwu raport z potrzebnych dla 
Państwa informacji.  

Nasze biuro detektywistyczne z Krakowa prowadzi poszukiwania osób w sposób 
profesjonalny, szybki, a przede wszystkim bezpieczny. Są przypadki, gdzie zdrowie, a 
nawet życie poszukiwanego zależy od każdej minuty, dlatego należy działać szybko i 
zdecydowanie. 
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Opis na podstrony z ofertą 
 

Wywiad gospodarczy, to synonim bezpiecznego prowadzenia działalności 
gospodarczej. Jest to legalne przedsięwzięcie prowadzące do zdobycia 
informacji o partnerze biznesowym. 

Licencjonowani prywatni detektywi poszukują informacji, przetwarzają ją 
oraz udostępniają w raporcie zleceniodawcy. Potrzebne informacje 
wyszukiwane są w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, 
Monitorze Sądowym oraz Krajowym Rejestrze Sądowym, a także na 
podstawie wywiadów z najbliższymi osobami albo współpracowników. 

Po zebraniu wszystkich informacji detektywi sporządzają raport końcowy, 
który omawiają ze zleceniodawcą. Na tej podstawie zleceniodawca może 
przewidzieć zachowanie partnera biznesowego, zaplanować krótko i 
długoterminowe działania.  Dzięki zebranym dokładnym informacjom 
przez Biuro Detektywistyczne M&K MICHAŁ KAMIŃSKI można wykryć oraz 
wyeliminować niepotrzebne działania. 

Biuro Detektywistyczne M&K MICHAŁ KAMIŃSKI oferuje Państwu różnego 
rodzaju wywiady: 

– wywiad gospodarczy, 

– wywiad personalny, 

– wywiad windykacyjny, 

– wykrywanie nieuczciwej konkurencji; 

Nasze biuro detektywistyczne również oferuje przeprowadzenie wywiadu 
zgodnie z preferencjami i życzeniem klienta. 

 

 


