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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 9 sierpnia 2004 r.
w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa
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, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

2. Licencja jest wydawana w terminie miesiàca od
dnia, w którym decyzja o jej wydaniu sta∏a si´ ostateczna, po spe∏nieniu przez osob´, której przyznano licencj´, wymogów okreÊlonych w ust. 1.

§ 1. Ustala si´ wzór licencji detektywa, zwanej dalej „licencjà”, który stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.

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

§ 2. 1. Komendant wojewódzki Policji, po otrzymaniu wniosku o wydanie licencji, zwraca si´ do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, w∏aÊciwego
ze wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby ubiegajàcej si´ o wydanie licencji, o wydanie opinii o tej osobie.

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

2. W przypadku otrzymania wniosku o wydanie licencji od obywatela paƒstwa innego ni˝ Rzeczpospolita Polska, komendant wojewódzki Policji zwraca si´
do w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania
tej osoby organu odpowiedniego szczebla i kompetencji w tym paƒstwie o wydanie opinii o osobie ubiegajàcej si´ o wydanie licencji.
3. Komendant powiatowy (miejski) Policji wydaje
opini´, o której mowa w ust. 1, w terminie 10 dni.
§ 3. 1. Osoba, której przyznano licencj´, odbiera jà
osobiÊcie, po okazaniu dowodu wniesienia op∏aty za
wydanie licencji.
———————

3. Je˝eli nowe miejsce zamieszkania detektywa
znajduje si´ na terenie innego województwa, komendant wojewódzki Policji przekazuje spraw´ komendantowi wojewódzkiemu Policji w∏aÊciwemu dla nowego
miejsca zamieszkania, który niezw∏ocznie wydaje nowà licencj´.
§ 5. Formularze licencji sporzàdzone wed∏ug wzoru okreÊlonego na podstawie przepisów dotychczasowych mogà byç stosowane do czasu wyczerpania nak∏adu.
§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
R. Kalisz

1)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje
dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 238, poz. 2021, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 oraz
z 2004 r. Nr 121, poz. 1265 i Nr 173, poz. 1808.

———————
3)

Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia traci
moc rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 31 paêdziernika 2002 r. w sprawie wzoru
i trybu wydawania licencji detektywa (Dz. U. Nr 189,
poz. 1587), zachowane w mocy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o us∏ugach
detektywistycznych (Dz. U. Nr 121, poz. 1265).

Dziennik Ustaw Nr 181

— 12669 —

Poz. 1879
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 9 sierpnia 2004 r. (poz. 1879)

WZÓR LICENCJI DETEKTYWA

LICENCJA
DETEKTYWA
Nr ..........
Fotografia
o wymiarach
3,5 cm x 2,5 cm

.....................................
Podpis posiadacza licencji

OPIS:

Data wystawienia .................
wydana Panu(i) .................................
(imi´ i nazwisko)

upowa˝niajàca do wykonywania czynnoÊci, o których mowa w art. 2 ust. 1,
art. 8 ust. 1 i art. 9 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o us∏ugach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110,
z póên. zm.).

awers licencji:
— blankiet koloru niebieskiego o wymiarach 9,5 x 6,5 cm,
— napisy w kolorze czarnym,
— w lewym dolnym roku hologram z wizerunkiem or∏a z god∏a
Rzeczypospolitej Polskiej w kolorze czarnym na bia∏ym tle;

KOMENDANT WOJEWÓDZKI
POLICJI
w .............................................

POUCZENIE
1. Posiadacz niniejszej licencji, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 lipca
2001 r. o us∏ugach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12,
poz. 110, z póên. zm.) jest obowiàzany posiadaç licencj´ w czasie wykonywania czynnoÊci detektywistycznych i okazywaç jà na ˝àdanie
osoby, której czynnoÊci dotyczà.

rewers licencji:
— blankiet koloru niebieskiego,
— napisy w kolorze czarnym.

2. W razie zgubienia, utraty lub zniszczenia niniejszej licencji lub zmiany
miejsca zamieszkania, nale˝y zawiadomiç komendanta wojewódzkiego
Policji w∏aÊciwego ze wzgl´du na
miejsce zamieszkania posiadacza licencji.

Uwaga:
Blankiet jest dwustronnie laminowany folià plastikowà.

