
Na podstawie art. 36 ust. 2 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. Ustala si´ wzór licencji detektywa, zwanej da-
lej „licencjà”, który stanowi za∏àcznik do rozporzàdze-
nia.

§ 2. 1. Komendant wojewódzki Policji, po otrzyma-
niu wniosku o wydanie licencji detektywa, zwraca si´
do komendanta powiatowego Policji w∏aÊciwego
ze wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby ubiegajà-
cej si´ o wydanie licencji, o wydanie opinii o tej oso-
bie.

2. Komendant powiatowy Policji wydaje opini´,
o której mowa w ust. 1, w terminie 10 dni.

§ 3. Osoba, której przyznano licencj´, odbiera jà
osobiÊcie, po okazaniu dowodu wniesienia op∏aty za
wydanie licencji.

§ 4. 1. W razie zmiany: imienia, nazwiska, adresu
zamieszkania komendant wojewódzki Policji wydaje
na wniosek detektywa nowà licencj´.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, detektyw
do∏àcza kopi´ dokumentu potwierdzajàcego zmian´
danych oraz posiadanà licencj´.

3. Je˝eli nowy adres miejsca zamieszkania detekty-
wa znajduje si´ na terenie innego województwa, ko-
mendant wojewódzki Policji przekazuje spraw´ ko-
mendantowi wojewódzkiemu Policji w∏aÊciwemu dla
nowego miejsca zamieszkania, który wydaje nowà li-
cencj´.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

———————
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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z dnia 31 paêdziernika 2002 r.

w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 31 paêdziernika 2002 r. (poz. 1587)

WZÓR LICENCJI DETEKTYWA

Licencja detektywa — blankiet koloru niebieskiego o wymiarach 9,5 cm x 6,5 cm obustronnie foliowany, zaopa-
trzony w dolnym lewym rogu w hologram z wizerunkiem god∏a paƒstwowego
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