Do zakresu działania Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego należy,
w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad:
a) działalnością Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek
organizacyjnych Ministerstwa, oraz nad funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczogaśniczego,
b) działalnością Szefa Obrony Cywilnej Kraju,
c) ratownictwem górskim i wodnym,
d) Szkołą Główną Służby Pożarniczej w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym,
e) Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego;
2) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań w zakresie właściwości Ministra dotyczących:
a) ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej,
b) koordynacji zadań wynikających ze zobowiązań sojuszniczych, ratyfikowanych umów
i konwencji międzynarodowych w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej, zarządzania
kryzysowego oraz ratownictwa,
c) koordynacji planowania, przeprowadzania i udziału w ćwiczeniach w zakresie ochrony ludności,
obrony cywilnej i ratownictwa oraz udziału i nadzoru nad ćwiczeniami w zakresie zarządzania
kryzysowego w odniesieniu do Ministerstwa oraz służb podległych i nadzorowanych przez
Ministra;
3) prowadzenie spraw związanych z realizacją, w zakresie właściwości Ministra, zadań wynikających
z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
4) wykonywanie zadań objętych upoważnieniem udzielonym Ministrowi przez Prezesa Rady
Ministrów w zakresie wykonywania czynności wynikających z podległości Rządowego Centrum
Bezpieczeństwa Prezesowi Rady Ministrów oraz zlecania Rządowemu Centrum Bezpieczeństwa
zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, a także współdziałanie w tym zakresie
z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Ministerstwa;
5) prowadzenie spraw związanych z inicjowaniem, programowaniem i koordynowaniem działań
administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania skutkom powodzi, osuwisk ziemnych i innych
klęsk żywiołowych oraz usuwania skutków takich zdarzeń, w tym obsługa finansowa tych spraw;
6) prowadzenie spraw w zakresie pomocy finansowej udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego
i innym podmiotom z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków
klęsk żywiołowych;
7) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych, prowadzącym działalność pożytku publicznego, zadań publicznych z zakresu
ratownictwa i ochrony ludności, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie;
8) prowadzenie
dotyczących:

postępowań

administracyjnych,

pozostających

we

właściwości

Ministra,

a) udzielania lub cofania zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego na podstawie art. 12 ustawy
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
b) udzielania lub cofania zgody na wykonywanie ratownictwa górskiego na podstawie art. 5 ustawy
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych
terenach narciarskich.

