
Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca
2001 r. o us∏ugach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 12, poz. 110) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb sk∏adania wniosku o wydanie licencji detekty-
wa,

2) dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie wymogów,
o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 — 3 ustawy
z dnia 6 lipca 2001 r. o us∏ugach detektywistycz-
nych, zwanej dalej „ustawà”.

§ 2. 1. Osoba ubiegajàca si´ o wydanie licencji de-
tektywa sk∏ada pisemny wniosek do w∏aÊciwego, ze
wzgl´du na swoje miejsce zamieszkania, komendanta
wojewódzkiego Policji.

2. Wniosek powinien zawiera imi´, nazwisko, adres
oraz podpis osoby, o której mowa w ust. 1.

§ 3. 1. Osoba ubiegajàca si´ o wydanie licencji de-
tektywa do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, do-
∏àcza:

1) dokumenty, o których mowa w art. 29 ust. 2 usta-
wy:

2) dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie wymogów,
o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3 ustawy:
a) kopia stron dowodu osobistego zawierajàcych

imi´, nazwisko, dat´ i miejsce urodzenia, nr ewi-
dencyjny (PESEL) i adres zamieszkania albo do-
kument stwierdzajàcy obywatelstwo innego paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, zawiera-
jàcy imi´, nazwisko, dat´ i miejsce urodzenia,

b) w przypadku obywateli paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej, dokument potwierdzajàcy bie-
g∏à znajomoÊç j´zyka polskiego, wydany zgod-
nie z przepisami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 7 paêdziernika 1999 r. o j´zyku pol-
skim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 oraz z 2000 r. Nr 29,
poz. 358),

c) kopi´ Êwiadectwa lub dyplomu potwierdzajàce-
go posiadanie co najmniej Êredniego wykszta∏-
cenia,

3) dwie fotografie.

2. Komendant wojewódzki Policji, o którym mowa
w § 2 ust. 1 sprawdza prawid∏owoÊç danych zawartych
w kopiach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i c, od-
powiednio z danymi zawartymi w dowodzie osobistym
wnioskodawcy oraz Êwiadectwie lub dyplomie po-
twierdzajàcym posiadanie co najmniej Êredniego wy-
kszta∏cenia.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik 
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1556

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 31 paêdziernika 2002 r.

w sprawie sk∏adania wniosku o wydanie licencji detektywa.

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

1557

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 5 listopada 2002 r.

w sprawie wysokoÊci i trybu wnoszenia op∏aty za wydanie licencji detektywa.

Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca
2001 r. o us∏ugach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 12, poz. 110) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Op∏at´ za wydanie licencji detektywa ustala
si´ w wysokoÊci 50% przeci´tnego miesi´cznego wy-

nagrodzenia z ostatniego kwarta∏u og∏oszonego przez
Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego w Dzienni-
ku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski”.

2. Op∏ata za wydanie duplikatu licencji detektywa
wynosi 20% kwoty, o której mowa w ust. 1.

3. Op∏aty, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowià do-
chód bud˝etu paƒstwa.

§ 2. 1. Op∏aty, o których mowa w § 1, wynosi si´
przed wydaniem licencji detektywa lub jej duplikatu

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).



Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca
2001 r. o us∏ugach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 12, poz. 110( zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Op∏at´ za egzamin osoby ubiegajàcej si´
o wydanie licencji na us∏ugi detektywistyczne, zwanà
dalej „op∏atà za egzamin”, wnosi si´ do kasy lub na ra-
chunek bankowy w∏aÊciwej terytorialnie komendy wo-
jewódzkiej Policji, najpóêniej na 3 dni przed przystàpie-
niem do egzaminu.

2. Op∏ata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód
bud˝etu paƒstwa.

§ 2. Op∏at´ za egzamin ustal si´ w wysoko.ci 50%
przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia z ostatnie-
go kwarta∏u og∏aszanego przez Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego w Dzienniku Urz´dowym Rze-
czypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

§ 3. Op∏ata za egzamin obejmuje:

1) wynagrodzenie przewodniczàcego i pozosta∏ych
cz∏onków komisji egzaminacyjnej;

2) koszty organizacyjno-techniczne egzaminu, w szcze-
gólnoÊci koszty wynaj´cia sal egzaminacyjnych,
wydruku pytaƒ egzaminacyjnych, pocz´stunku dla
cz∏onków komisji i egzaminowanych.

§ 4. 1. Stawk´ wynagrodzenia przewodniczàcego
komisji egzaminacyjnej ustala si´ wysokoÊci 4% prze-
ci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia z ostatniego
kwarta∏u og∏aszanego przez Prezesa G∏ównego Urz´du
Statystycznego w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski” za godzin´ udzia∏u
w pracach komisji.

2. Stawki wynagrodzenia egzaminatorów ustala si´
w wysokoÊci 2% przeci´tnego wynagrodzenia, o któ-
rym mowa w ust. 1 za godzin´ udzia∏u w pracach ko-
misji.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik 
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dla kasy lub na rachunek bankowy w∏aÊciwej terytorial-
nie komendy wojewódzkiej Policji.

2. Licencj´ detektywa lub jej duplikat wydaje si´ po
okazaniu dowodu wp∏aty do kasy lub na rachunek ban-
kowy komendy wojewódzkiej Policji.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik 
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 5 listopada 2002 r.

w sprawie trybu wnoszenia op∏aty za egzamin osoby ubiegajàcej si´ o wydanie licencji na us∏ugi 
detektywistyczne, jej wysokoÊci oraz stawek wynagrodzenia egzaminatorów.

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 6 listopada 2002 r.

w sprawie egzaminów dla osób ubiegajàcych si´ o wydanie licencji detektywa.

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r.
o us∏ugach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12,
poz. 110) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) zakres obowiàzujàcych tematów egzaminacyjnych;

2) sk∏ad komisji egzaminacyjnej i sposób przeprowa-
dzania egzaminów;

3) tryb, form´ i terminy powo∏ywania komisji egzami-
nacyjnej oraz przeprowadzania egzaminów.

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).


