Do zakresu działania Departamentu Bezpieczeństwa należy, w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Ministra i Ministerstwa wynikających z
przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, w tym prowadzenie
rejestru niejawnych aktów normatywnych wydawanych przez Ministra oraz ewidencji niejawnych
decyzji Ministra;
2) nadzór oraz zapewnienie funkcjonowania systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane
są informacje niejawne;
3) nadzór i kontrola nad ochroną bezpieczeństwa fizycznego obiektów oraz stref ochronnych
funkcjonujących w Ministerstwie;
4) udostępnianie sądom i Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu dokumentów i materiałów zawierających informację niejawną w trybie art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra
właściwego do spraw wewnętrznych;
5) koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań w Ministerstwie wynikających z przepisów o ochronie
danych osobowych, w tym realizacja zadań wynikających z funkcji administratora w rozumieniu
przepisów o ochronie danych osobowych;
5a) zapewnienie wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych;
6) prowadzenie spraw w zakresie Ministerstwa związanych z organizacją i koordynacją zadań
związanych z utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w
Ministerstwie, z uwzględnieniem Krajowych Ram Interoperacyjności, w tym:
a) opracowywanie i opiniowanie standardów i polityk bezpieczeństwa informacji oraz innych
dokumentów związanych z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji w Ministerstwie,
b) koordynowanie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji,
c) kontrola przestrzegania regulacji zawartych w dokumentach systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji w Ministerstwie;
7) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem, ustanowieniem, monitorowaniem,
przeglądaniem oraz utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
w Ministerstwie, uwzględniającego wymagania Krajowych Ram Interoperacyjności;
8) prowadzenie spraw wynikających z:
a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w tym prowadzenie rejestru
wniosków o udostępnienie informacji publicznej, z zastrzeżeniem § 17 pkt 2, oraz z wyłączeniem
spraw dotyczących udostępniania informacji publicznej w zakresie właściwości Biura Nadzoru
Wewnętrznego,
b) ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, z
zastrzeżeniem § 17 pkt 2, oraz z wyłączeniem informacji o ponownym wykorzystaniu informacji
sektora publicznego pozostających w zakresie właściwości Biura Nadzoru Wewnętrznego;
8a) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w sprawach związanych z
opracowywaniem opinii dotyczących zgodności przygotowywanych do udostępnienia informacji oraz
dokumentów z wymogami określonymi dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w
Ministerstwie;

9) prowadzenie spraw związanych z:
a) koordynacją problematyki Programu Rezerw Strategicznych i Programu Mobilizacji Gospodarki w
Ministerstwie oraz w organach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego
nadzorowanych,
b) wykonywaniem zadań określonych dla Ministra w przepisach dotyczących terenów zamkniętych
niezbędnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa, a także obiektów szczególnie ważnych dla
obronności i bezpieczeństwa państwa oraz ich szczególnej ochrony,
c) przygotowaniem i zabezpieczeniem funkcjonowania stanowisk kierowania dla kierowniczych
organów państwa na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
10) koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań Ministerstwa oraz organów i jednostek
organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych związanych w szczególności z:
a) osiąganiem gotowości obronnej państwa, planowaniem obronnym, szkoleniem obronnym oraz
przygotowaniami obronnymi w zakresie spraw organizacyjno-mobilizacyjnych i militaryzacji,
b) realizacją zadań Ministra wynikających ze zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej
Polskiej w zakresie kontroli uzbrojenia, rozbrojenia i broni chemicznej, udziału resortu spraw
wewnętrznych i administracji w realizacji wsparcia państwa gospodarza (HNS), Celów Sił Zbrojnych
NATO i Wymagań Długoterminowych oraz pobytu wojsk obcych na terytorium kraju;
11) prowadzenie, pozostających we właściwości Ministra, spraw dotyczących ustalania terenów
zamkniętych na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne;
12) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Ministra wynikających z ustawy z dnia 21
listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prowadzenie
postępowań administracyjnych;
13) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i aktualizacją wykazu Ministra dotyczącego
obszarów, obiektów, urządzeń i transportów ważnych dla obronności, interesu gospodarczego
państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa oraz jego
przekazywaniem do terytorialnie właściwych wojewodów;
14) zapewnienie realizacji zadań Ministra jako właściwego organu administracji rządowej w sprawach
podległych archiwów wyodrębnionych w dziale sprawy wewnętrzne;
15) wykonywanie zadań archiwum zakładowego dla działów administracja publiczna i wyznania
religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

