
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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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).


