
Do zakresu działania Departamentu Porządku Publicznego należy, w szczególności:  

1) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad:  

a) wykonywaniem zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, w tym opiniowanie programów, informacji i sprawozdań oraz 
dokonywanie w tym zakresie sprawdzenia i oceny efektów działania Policji,  

b) wykonywaniem zadań z zakresu ochrony osób, obiektów i urządzeń, realizowanych przez Służbę 
Ochrony Państwa, w tym opiniowanie programów, informacji i sprawozdań oraz dokonywanie 
w tym zakresie sprawdzenia i oceny efektów jego działania,  

c) Policją, Strażą Graniczną i Służbą Ochrony Państwa w zakresie wykonywania zadań związanych 
z planowaniem i wdrażaniem zmian systemowych, funkcjonalnych i organizacyjnych w tych 
służbach, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Ministerstwa,  

d) wykonywaniem zadań z zakresu działalności Lotnictwa Policji i Lotnictwa Straży Granicznej 
oraz lotniska Warszawa-Babice w zakresie dotyczącym lotnictwa służb porządku publicznego;  

2) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad prawidłowością działania Krajowego 
Systemu Informatycznego oraz wynikających z zadań, o których mowa w art. 18-20 ustawy z dnia 
24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz 
Wizowym Systemie Informacyjnym, w tym we współpracy z Departamentem Teleinformatyki, 
w szczególności:  

a) sprawdzanie, czy Krajowy System Informatyczny spełnia wymagania techniczne niezbędne do 
udziału w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym,  

b) przeprowadzanie oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych włączonych do 
Krajowego Systemu Informatycznego w ramach danego organu,  

c) przygotowywanie – na wniosek centralnego organu technicznego Krajowego Systemu 
Informatycznego – opinii w zakresie spełnienia przez Krajowy System Informatyczny wymogów 
określonych w art. 4 i 9 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu 
Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 4 i 9 decyzji Rady nr 
2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania 
i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II);  

3) przygotowywanie analiz, opinii, wniosków oraz propozycji rozwiązań systemowych w sprawach, 
o których mowa w pkt 1, oraz koordynowanie prac w obszarze badań naukowych i prac 
rozwojowych prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa państwa w zakresie właściwości 
Departamentu;  

4) obsługa zespołów, których zakres kompetencji pozostaje we właściwości Departamentu;  

5) prowadzenie postępowań administracyjnych, pozostających we właściwości Ministra, 
dotyczących:  

a) odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia wojewodów wynikających z ustawy z dnia 20 
marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,  

b) odwołań od decyzji wojewodów w sprawach umieszczenia w ewidencji obszarów, obiektów 
i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje 
ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne, wydanych na podstawie art. 5 ust. 
6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,  

6) koordynowanie i monitorowanie wdrożenia:  

a) „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015 – 2019”,  

b) „Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015 – 2020”;  



c) „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. 
Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”;  

7) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad:  

a) Wyższą Szkołą Policji w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym,  

b) Instytutem Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” w Łodzi w zakresie wynikającym z ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,  

c) Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,  

d) policyjnymi izbami dziecka;  

8) prowadzenie, w zakresie właściwości Ministra, spraw wynikających z:  

a) ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na 
potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,  

b) ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji,  

c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie wynalazków i wzorów 
użytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa,  

d) ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, w zakresie 
niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Ministerstwa;  

9) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad wykonywaniem zadań z zakresu 
przygotowywania i wdrażania programów profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa obywateli;  

10) przygotowywanie i koordynowanie programów powstałych w wyniku prowadzonych badań 
społecznych niezastrzeżonych do kompetencji innych komórek organizacyjnych Ministerstwa;  

11) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych, prowadzącym działalność pożytku publicznego, zadań publicznych z zakresu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, zgodnie 
z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 
z wyłączeniem zadania określonego w § 13 pkt 11;  

12) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie spraw niezastrzeżonych do właściwości 
innych komórek organizacyjnych Ministerstwa;  

13) koordynowanie, w porozumieniu z Departamentem Spraw Międzynarodowych, działań 
związanych z udziałem w:  

a) Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN),  

b) Nieformalnej Sieci do Spraw Administracyjnego Podejścia do Przestępczości Zorganizowanej,  

c) Grupie Doradczej Komisji Europejskiej ds. CBRN (CBRN Advisory Group).  

 


