
Do zakresu działania Departamentu Zezwoleń i Koncesji należy, w szczególności:  

1)  prowadzenie spraw związanych:  

a)  z udzielaniem, odmową udzielania, zmianą, odmową zmiany, ograniczeniem i cofaniem koncesji 

na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, a także 

wytwarzania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi oraz wyrobami i technologią 

o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,  

b)  z udzielaniem zezwoleń na:  

-  nabywanie przez cudzoziemców nieruchomości oraz nabywanie lub obejmowanie akcji 

i udziałów w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej 

właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości w Polsce,  

-  uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdów samochodowych w zakresie określonym 

w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,  

-  wydawanie zezwoleń na wywóz przez przedsiębiorców, posiadających koncesję Ministra, broni 

palnej oraz amunicji do broni palnej i ich komponentów do krajów trzecich,  

c)  z badaniem legalności nabycia lub objęcia przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów i akcji,  

d)  z wykonywaniem zadań Ministra określonych w art. 44 i art. 45 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

– Prawo o stowarzyszeniach,  

e)  z postępowaniami administracyjnymi w sprawach o stwierdzenie nieważności decyzji 

dotyczących rozwiązania i likwidacji stowarzyszeń, wydanych przez organy administracji 

państwowej na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 

1932 r. – Prawo o stowarzyszeniach,  

f)  z fundacjami, dla których Minister jest ministrem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,  

g)  prowadzeniem rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych oraz 

rejestru detektywów;  

2)  prowadzenie rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez 

cudzoziemców;  

3)  kontrola działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wytwarzania i obrotu 

bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu 

wojskowym i policyjnym, a także usług detektywistycznych;  

4)  wydawanie opinii w sprawach zezwoleń na obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami 

o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego 

pokoju i bezpieczeństwa;  

5)  opiniowanie przedsiębiorców polskich ubiegających się o udział w realizacji inwestycji Paktu 

Północnoatlantyckiego w kraju i na obszarze pozostałych państw członkowskich Paktu;  

6)  rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach używania mundurów zagranicznych, wydanych na 

podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach.  

 


