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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 8 sierpnia 2002 r.
w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie us∏ug detektywistycznych.
Na podstawie art. 23 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. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) rodzaj dokumentacji dotyczàcej zatrudnionych detektywów, zawieranych i realizowanych umów
oraz sprawozdaƒ sporzàdzanych po zakoƒczeniu
spraw w zakresie prowadzonej przez przedsi´biorc´ dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie us∏ug detektywistycznych;

3. Po zakoƒczeniu sprawy przedsi´biorca sporzàdza sprawozdanie, do którego stosuje si´ przepisy
art. 13 ustawy o us∏ugach detektywistycznych.
§ 3. 1. Wykaz zatrudnionych detektywów, o którym
mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, powinien zawieraç:
1) imi´ i nazwisko detektywa;
2) dat´ i miejsce urodzenia;
3) adres zameldowania na pobyt sta∏y lub czasowy;

2) formy prowadzenia dokumentacji;

4) seri´ i numer dowodu osobistego lub paszportu;

3) okres przechowywania dokumentacji.

5) numer ewidencyjny PESEL — w przypadku obywateli polskich;

§ 2. 1. Przedsi´biorca prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie us∏ug detektywistycznych obowiàzany jest prowadziç:

7) dat´ zawarcia z detektywem umowy oraz dat´ jej
wygaÊni´cia.

1) wykaz zatrudnianych detektywów;
2) rejestr zawartych umów wraz z opisem stanu ich realizacji.
2. Stan realizacji umów jest opisywany w odr´bnej
ksi´dze stanowiàcej aneks do rejestru zawartych
umów.
Dziennik Ustaw Nr 137

6) numer licencji, dat´ jej wydania oraz okreÊlenie organu, który jà wyda∏;

2. Rejestr zawartych umów, o którym mowa w § 2
ust. 1 pkt 2, powinien zawieraç:
1) kolejny numer umowy dotyczàcej us∏ugi detektywistycznej, zawartej w danym roku;
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2) ogólne okreÊlenie rodzaju umowy oraz jej przedmiotu;
3) dat´ zawarcia i wygaÊni´cia umowy;

Poz. 1160

b) o zniszczeniu przetwarzanych danych osobowych zebranych w toku wykonywania us∏ugi,
w przypadku zaprzestania korzystania z uprawnieƒ detektywa.

4) oznaczenie strony zlecajàcej umow´ ze wskazaniem nazwiska, imienia i adresu zamieszkania,
a w odniesieniu do zleceniodawcy nieb´dàcego
osobà fizycznà — nazwy lub firmy, siedziby i adresu;

§ 4. 1. Dokumentacja, o której mowa w § 2, prowadzona jest w formie pisemnej. Elektroniczne noÊniki informacji majà w stosunku do niej charakter pomocniczy i nie mogà jej zast´powaç, z zastrze˝eniem ust. 2.

5) numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2. W przypadku us∏ug udost´pniania danych ze
zbiorów prowadzonych wy∏àcznie w formie elektronicznej i udost´pnianych w tej formie, dopuszcza si´
mo˝liwoÊç prowadzenia rejestru zawartych umów oraz
ksi´gi realizacji umów w formie elektronicznej.

3. Ksi´ga realizacji umowy, o której mowa w § 2
ust. 2, powinna zawieraç:
1) numer umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1;
2) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia wykonywania us∏ugi;
3) imiona i nazwiska detektywów wykonujàcych us∏ug´;
4) adnotacj´ o przekazaniu zleceniodawcy koƒcowego sprawozdania i dacie tego przekazania;
5) adnotacje:
a) o powiadomieniu organu prowadzàcego post´powanie karne lub post´powanie w sprawach
o przest´pstwa skarbowe i wykroczenia, w przypadku zawarcia umowy, z której treÊci wynika, ˝e
mo˝e ona wiàzaç si´ ze sprawà, w której prowadzone jest takie post´powanie,

3. Warunkiem dopuszczalnoÊci prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej jest jej przechowywanie na zasadach okreÊlonych w § 5.
§ 5. Dokumentacj´, o której mowa w § 2, przechowuje si´ przez okres 5 lat liczony od zakoƒczenia dzia∏alnoÊci przedsi´biorcy, a w przypadku ksi´gi realizacji
umowy — od daty zakoƒczenia umowy.
§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik

