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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. 

o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania 

z zakresu cyberbezpieczeństwa 

 

(druk nr 568) 

 

 

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882) 

 

Art.  108. 

1. Policjantowi przysługują następujące świadczenia pieniężne: 

1) zasiłek na zagospodarowanie; 

2) nagrody oraz zapomogi; 

3) nagrody jubileuszowe; 

4) dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza 

obowiązki służbowe; 

4a) rekompensata pieniężna w zamian za czas służby przekraczający normę określoną w 

art. 33 ust. 2; 

5) należności za podróże służbowe i przeniesienia; 

5a) świadczenie motywacyjne; 

<5b) świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 

listopada 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących 

zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. … ), zwane dalej 

„świadczeniem teleinformatycznym”;> 

6) świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby; 

7) świadczenie pieniężne w zamian za wyżywienie. 

1a. Policjanci mogą otrzymywać nagrody za osiągnięcia w służbie, ze środków finansowych, 

o których mowa w art. 13 ust. 4a. 

2. W razie śmierci policjanta lub członka jego rodziny, przysługują: 

1) zasiłek pogrzebowy; 

2) odprawa pośmiertna. 
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Art.  120a. 

1. Policjantowi przyznaje się świadczenie motywacyjne po osiągnięciu: 

1) 25 lat służby, ale nie więcej niż 28 lat i 6 miesięcy - w wysokości 1500 zł miesięcznie, 

albo 

2) 28 lat i 6 miesięcy służby - w wysokości 2500 zł miesięcznie. 

2. Do stażu służby, o którym mowa w ust. 1, zalicza się okresy: 

1) służby w Policji; 

2) służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Ochrony 

Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej i 

Służbie Więziennej; 

3) traktowane jako równorzędne ze służbą, o której mowa w pkt 1 i 2, wymienione w art. 

13 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony 

Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej 

oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320). 

3. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia motywacyjnego przełożony, o 

którym mowa w art. 32 ust. 1, wydaje nie później niż w terminie 30 dni po osiągnięciu 

przez policjanta stażu służby, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2. 

4. Przed wydaniem decyzji o przyznaniu świadczenia motywacyjnego policjant podlega 

opiniowaniu służbowemu na zasadach, o których mowa w art. 35, jeżeli od dnia wydania 

ostatniej opinii o tym policjancie upłynęły co najmniej 3 miesiące. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przyznaje świadczenie motywacyjne 

Komendantowi Głównemu Policji i jego zastępcom oraz Komendantowi BSWP i jego 

zastępcom. 

6. Komendant Główny Policji przyznaje świadczenie motywacyjne Komendantowi CBŚP, 

dowódcy BOA, komendantom wojewódzkim Policji, Komendantowi Stołecznemu Policji, 

komendantom szkół policyjnych i ich zastępcom oraz Komendantowi-Rektorowi Wyższej 

Szkoły Policji w Szczytnie i osobie pełniącej w uczelni służb państwowych funkcję 

http://lex.senat.pl/#/document/16795918?unitId=art(13)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16795918?unitId=art(13)&cm=DOCUMENT
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kierowniczą do spraw realizacji zadań uczelni jako jednostki organizacyjnej właściwej 

służby. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

7. Świadczenia motywacyjnego nie przyznaje się policjantowi: 

1) który podczas ostatniego opiniowania służbowego otrzymał jedną z opinii służbowych, 

o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 albo 3 albo art. 41 ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 pkt 1 - 

przez okres jednego roku od dnia wydania ostatecznej opinii służbowej; 

2) przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne do czasu 

prawomocnego zakończenia tego postępowania; 

3) ukaranemu karą dyscyplinarną - do czasu jej zatarcia; 

4) skazanemu wyrokiem sądu lub w stosunku do którego postępowanie karne zostało 

warunkowo umorzone - przez okres jednego roku od dnia uprawomocnienia się 

orzeczenia. 

8. Jeżeli po przyznaniu świadczenia motywacyjnego wystąpią okoliczności, o których mowa 

w ust. 7, niezwłocznie wydaje się decyzję stwierdzającą ustanie prawa do wypłaty tego 

świadczenia. 

9. Od decyzji o odmowie przyznania świadczenia motywacyjnego oraz od decyzji 

stwierdzającej ustanie prawa do wypłaty świadczenia motywacyjnego policjantowi 

przysługuje odwołanie do wyższego przełożonego w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

decyzji. W przypadku decyzji wydanej przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych lub Komendanta Głównego Policji przysługuje, w takim samym terminie, 

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

10. Świadczenia motywacyjnego nie wypłaca się za okres: 

1) korzystania z urlopu bezpłatnego, 

2) przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, za które policjant nie zachował 

prawa do uposażenia, wymienionych w art. 126 ust. 1-3, 

3) zawieszenia w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania, 

4) zwolnienia z zajęć służbowych, o którym mowa w art. 121b ust. 2 pkt 1 i 3-5, 

5) innej nieobecności trwającej co najmniej jeden miesiąc 

- proporcjonalnie do tego okresu. 

11. Świadczenie motywacyjne wypłaca się w każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym, 

począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano decyzję o 

przyznaniu świadczenia motywacyjnego. 
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12. Świadczenie motywacyjne płatne jest z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, za który świadczenie motywacyjne przysługuje. 

13. Prawo do wypłaty świadczenia motywacyjnego ustaje w miesiącu, w którym decyzja, o 

której mowa w ust. 8, stała się ostateczna lub nastąpiło rozwiązanie stosunku służbowego 

w związku ze zwolnieniem policjanta ze służby, z jego śmiercią lub zaginięciem. 

Świadczenia motywacyjnego za ten miesiąc nie wypłaca się. 

 

<Art. 120b. 

1. Policjantowi wykonującemu zadania, o których mowa w art. 26, art. 42 ust. 1, art. 44 i 

art. 62 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1369 i …), lub w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa w 

Policji przyznaje się na okres ich wykonywania świadczenie teleinformatyczne.  

2. Do ustalenia wysokości świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, 

stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2021 

r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu 

cyberbezpieczeństwa.  

3. Decyzję o przyznaniu świadczenia teleinformatycznego przełożony, o którym mowa w 

art. 32 ust. 1, wydaje nie później niż w terminie 30 dni po rozpoczęciu przez 

policjanta wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1. 

4. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 3, policjant podlega opiniowaniu 

służbowemu na zasadach, o których mowa w art. 35, jeżeli od dnia wydania ostatniej 

opinii o tym policjancie upłynęły co najmniej 3 miesiące. 

5. Świadczenia teleinformatycznego nie przyznaje się w przypadkach, o których mowa w 

art. 120a ust. 7. Przepisy art. 120a ust. 8 i 9 stosuje się. 

6. Świadczenia teleinformatycznego nie wypłaca się w przypadkach, o których mowa w 

art. 120a ust. 10.  

7. Do wypłaty świadczenia teleinformatycznego stosuje się przepisy art. 120a ust. 11–

13.> 
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USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, 

1728 i 1898) 

Art.  112. 

1. Funkcjonariuszowi przysługują następujące świadczenia pieniężne: 

1) zasiłek na zagospodarowanie; 

2) nagrody roczne; 

3) nagrody jubileuszowe; 

4) dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza 

obowiązki służbowe; 

5) należności za podróże służbowe i przeniesienia; 

5a) rekompensata pieniężna w zamian za czas służby przekraczający normę określoną w 

art. 37 ust. 2; 

5b) świadczenie motywacyjne; 

<5c) świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 

listopada 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących 

zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. …), zwane dalej 

„świadczeniem teleinformatycznym”;> 

6) świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby; 

7) świadczenie pieniężne w zamian za wyżywienie. 

2. W razie śmierci funkcjonariusza lub członka jego rodziny, przysługują: 

1) zasiłek pogrzebowy; 

2) odprawa pośmiertna. 

3. Funkcjonariusz może otrzymywać również nagrody i zapomogi, o których mowa w art. 114 

ust. 1 i 2. 

Art.  117d. 

1. Funkcjonariuszowi przyznaje się świadczenie motywacyjne po osiągnięciu: 

1) 25 lat służby, ale nie więcej niż 28 lat i 6 miesięcy - w wysokości 1500 zł miesięcznie, 

albo 

2) 28 lat i 6 miesięcy służby - w wysokości 2500 zł miesięcznie. 

2. Do stażu służby, o którym mowa w ust. 1, zalicza się okresy: 

1) służby w Straży Granicznej; 

2) służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze 
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Antykorupcyjnym, Straży Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej 

Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej i Służbie Więziennej; 

3) traktowane jako równorzędne ze służbą, o której mowa w pkt 1 i 2, wymienione w art. 

13 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony 

Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej 

oraz ich rodzin. 

3. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia motywacyjnego przełożony, o 

którym mowa w art. 36 ust. 1, wydaje nie później niż w terminie 30 dni po osiągnięciu 

przez funkcjonariusza stażu służby, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2. 

4. Przed wydaniem decyzji o przyznaniu świadczenia motywacyjnego funkcjonariusz podlega 

opiniowaniu służbowemu na zasadach, o których mowa w art. 39, jeżeli od dnia wydania 

ostatniej opinii o tym funkcjonariuszu upłynęły co najmniej 3 miesiące. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przyznaje świadczenie motywacyjne 

Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i jego zastępcom oraz Komendantowi 

BSWSG i jego zastępcom. 

6. Świadczenia motywacyjnego nie przyznaje się funkcjonariuszowi: 

1) który podczas ostatniego opiniowania służbowego otrzymał jedną z opinii służbowych, 

o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 albo 3 albo art. 45 ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 pkt 1 - 

przez okres jednego roku od dnia wydania ostatecznej opinii służbowej; 

2) przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne - do czasu 

prawomocnego zakończenia tego postępowania; 

3) ukaranemu karą dyscyplinarną - do czasu jej zatarcia; 

4) skazanemu wyrokiem sądu lub w stosunku do którego postępowanie karne zostało 

warunkowo umorzone - przez okres jednego roku od dnia uprawomocnienia się 

orzeczenia. 

7. Jeżeli po przyznaniu świadczenia motywacyjnego wystąpią okoliczności, o których mowa 

w ust. 6, niezwłocznie wydaje się decyzję stwierdzającą ustanie prawa do wypłaty tego 

świadczenia. 

8. Od decyzji o odmowie przyznania świadczenia motywacyjnego oraz od decyzji 

stwierdzającej ustanie prawa do wypłaty świadczenia motywacyjnego funkcjonariuszowi 

http://lex.senat.pl/#/document/16795918?unitId=art(13)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16795918?unitId=art(13)&cm=DOCUMENT
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przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia decyzji. W przypadku decyzji wydanej przez ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych lub Komendanta Głównego Straży Granicznej przysługuje w takim 

samym terminie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

9. Świadczenia motywacyjnego nie wypłaca się za okres: 

1) korzystania z urlopu bezpłatnego, 

2) przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, za które funkcjonariusz nie 

zachował prawa do uposażenia, wymienionych w art. 130 ust. 1-3, 

3) zawieszenia w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania, 

4) zwolnienia z zajęć służbowych, o którym mowa w art. 125b ust. 2 pkt 1 i 3-5, 

5) innej nieobecności trwającej co najmniej jeden miesiąc 

- proporcjonalnie do tego okresu. 

10. Świadczenie motywacyjne wypłaca się w każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym, 

począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano decyzję o 

przyznaniu świadczenia motywacyjnego. 

11. Świadczenie motywacyjne płatne jest z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, za który świadczenie motywacyjne przysługuje. 

12. Prawo do wypłaty świadczenia motywacyjnego ustaje w miesiącu, w którym decyzja, o 

której mowa w ust. 7, stała się ostateczna lub nastąpiło rozwiązanie stosunku służbowego 

w związku ze zwolnieniem funkcjonariusza ze służby, z jego śmiercią lub zaginięciem. 

Świadczenia motywacyjnego za ten miesiąc nie wypłaca się. 

 

<Art. 117e. 

1. Funkcjonariuszowi wykonującemu zadania, o których mowa w art. 26, art. 42 ust. 1, 

art. 44 i art. 62 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie 

cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369 i …), lub w zakresie zapewnienia 

cyberbezpieczeństwa w Straży Granicznej przyznaje się na okres ich wykonywania 

świadczenie teleinformatyczne. 

2. Do ustalenia wysokości świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, 

stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2021 

r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu 

cyberbezpieczeństwa.  
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3. Decyzję o przyznaniu świadczenia teleinformatycznego przełożony, o którym mowa w 

art. 36 ust. 1, wydaje nie później niż w terminie 30 dni po rozpoczęciu przez 

funkcjonariusza wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1. 

4. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 3, funkcjonariusz podlega opiniowaniu 

służbowemu na zasadach, o których mowa w art. 39, jeżeli od dnia wydania ostatniej 

opinii o tym funkcjonariuszu upłynęły co najmniej 3 miesiące. 

5. Świadczenia teleinformatycznego nie przyznaje się w przypadkach, o których mowa w 

art. 117d ust. 6. Przepisy art. 117d ust. 7 i 8 stosuje się. 

6. Świadczenia teleinformatycznego nie wypłaca się w przypadkach, o których mowa w 

art. 117d ust. 9.  

7. Do wypłaty świadczenia teleinformatycznego stosuje się przepisy art. 117d ust. 10–

12.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz 

ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586 i 2320) 

 

Art.  5. 

1. Podstawę wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej stanowi uposażenie należne 

żołnierzowi zawodowemu w ostatnim miesiącu pełnienia zawodowej służby wojskowej, z 

zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 32b. 

<1a. Świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 

listopada 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania 

z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. …), nie wlicza się do podstawy wymiaru 

emerytury lub renty inwalidzkiej, o której mowa w ust. 1.> 

2. Podstawę wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej w przypadku żołnierzy, którzy nie 

otrzymują uposażenia, o którym mowa w ust. 1, albo otrzymują je w niepełnej wysokości, 

stanowi pełna kwota uposażenia należnego żołnierzowi na ostatnio zajmowanym 

stanowisku służbowym, z uwzględnieniem zmian mających wpływ na prawo do 

uposażenia lub jego wysokości powstałych w okresie, w którym żołnierz nie otrzymywał 

uposażenia lub otrzymywał je w niepełnej wysokości. 
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3. Jeżeli w okresie między zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej żołnierza 

zawodowego a ustaleniem prawa do emerytury i renty inwalidzkiej przypadały 

waloryzacje emerytur i rent inwalidzkich, przy ustalaniu podstawy wymiaru tych 

świadczeń uwzględnia się wszystkie kolejne waloryzacje przypadające w tym okresie. 

Art.  6a. 

1. Jeżeli żołnierz zwolniony z czynnej służby nie spełnia warunków do nabycia prawa do 

emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, od uposażenia wypłaconego 

żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, od którego nie 

odprowadzono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przekazuje się do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych składki za ten okres przewidziane w ustawie z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 

321). 

2. Przez uposażenie stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się: 

1) kwotę najniższego wynagrodzenia ustalaną na podstawie odrębnych przepisów - za 

okres służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego przed 

dniem 1 stycznia 2003 r.; 

2) kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku 

poprzedniego, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów - za okres służby 

wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego po dniu 31 grudnia 

2002 r.; 

3) uposażenie stanowiące podstawę wymiaru składek na podstawie art. 18 ustawy, o 

której mowa w ust. 1 - za pozostałe okresy służby. 

<2a. Świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 

listopada 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania 

z zakresu cyberbezpieczeństwa, nie wlicza się do uposażenia stanowiącego podstawę 

wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, o którym mowa w ust. 2.> 

3. Składki, o których mowa w ust. 1, przekazuje się również w przypadku, gdy żołnierz 

spełnia jedynie warunki do nabycia prawa do wojskowej renty inwalidzkiej. Przekazanie 

składek następuje na wniosek żołnierza. 

4. Składki podlegają waloryzacji wskaźnikiem waloryzacji składek określonym na podstawie 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

http://lex.senat.pl/#/document/16831915?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16831915?unitId=art(18)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16832385?cm=DOCUMENT
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5. Przy obliczaniu kwoty należnych składek, waloryzowanych na podstawie ust. 4, stosuje się 

odpowiednio art. 19 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, o której mowa w ust. 1. 

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się również do żołnierza, który pozostawał w służbie przed dniem 

2 stycznia 1999 r., jeżeli po zwolnieniu ze służby, pomimo spełnienia warunków do 

nabycia prawa do emerytury wojskowej, zgłosił wniosek o przyznanie emerytury z tytułu 

podlegania ubezpieczeniom społecznym. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, kwotę należnych, zwaloryzowanych składek 

przekazuje się niezwłocznie na podstawie zawiadomienia przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych o nabyciu przez żołnierza prawa do emerytury przewidzianej w ustawie z 

dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

8. Kwota należnych, zwaloryzowanych składek stanowi przychody Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

9. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy 

przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, o których mowa w ust. 1, 

3, 4 i 7, oraz jednostki do tego właściwe, mając na uwadze konieczność zapewnienia 

prawidłowego, niezwłocznego wykonywania czynności związanych z przekazywaniem 

tych składek. 

10. (uchylony). 

Art.  24. 

Renta rodzinna przysługuje na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z tym że: 

1) w razie śmierci albo zaginięcia żołnierza rentę rodzinną wymierza się od renty inwalidzkiej 

I grupy, jaka przysługiwałaby temu żołnierzowi w dniu śmierci albo zaginięcia, bez 

uwzględnienia dodatku pielęgnacyjnego; przepis art. 22 ust. 2 stosuje się odpowiednio; 

1a) w razie śmierci albo zaginięcia żołnierza w czasie wykonywania zadań służbowych poza 

granicami państwa, związanych z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510 oraz z 2019 r. poz. 1726), 

renta rodzinna przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia; 

1b) w razie śmierci żołnierza po zwolnieniu ze służby, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek urazów 

doznanych w czasie pełnienia służby lub chorób powstałych w tym czasie, albo jeżeli 

śmierć nastąpiła wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby 

http://lex.senat.pl/#/document/16831915?unitId=art(19)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16831915?unitId=art(22)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16831915?unitId=art(22)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16832385?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16832385?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16832383?unitId=art(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub 

warunkami służby wojskowej, rentę rodzinną wymierza się od renty inwalidzkiej I grupy, 

jaka przysługiwałaby temu żołnierzowi w dniu śmierci, bez uwzględnienia dodatku 

pielęgnacyjnego; przepis art. 22 ust. 2 stosuje się odpowiednio; 

1c) w razie śmierci żołnierza po zwolnieniu ze służby, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek 

wypadku albo choroby powstałej w czasie wykonywania zadań służbowych poza 

granicami państwa, związanych z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej poza granicami państwa, renta rodzinna przysługuje małżonkowi bez względu na 

wiek i stan zdrowia; 

2) rentę rodzinną po zmarłym emerycie lub renciście wymierza się od kwoty świadczenia, 

które przysługiwało zmarłemu, jednakże od kwoty nie niższej niż kwota renty 

inwalidzkiej II grupy, która przysługiwałaby zmarłemu, z zastrzeżeniem pkt 1b; 

3) w razie niedoliczenia do wysługi emerytalnej zmarłego emeryta, o którym mowa w art. 15, 

okresów, o których mowa w art. 14 ust. 1, okresy te dolicza się na wniosek osoby 

uprawnionej do renty rodzinnej do wysługi emerytalnej zmarłego, na zasadach 

określonych w art. 14; 

4) o niezdolności do pracy i stopniu tej niezdolności oraz niezdolności do samodzielnej 

egzystencji, w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, uprawnionych członków rodziny orzeka lekarz orzecznik Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych; 

5) jeżeli śmierć żołnierza pozostająca w związku ze służbą jest następstwem czynu karalnego, 

przy wypłacaniu renty rodzinnej nie stosuje się przewidzianego w ustawie o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zawieszania lub zmniejszania tego 

świadczenia w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi 

ubezpieczenia społecznego. W tym wypadku renta rodzinna przysługuje małżonkowi bez 

względu na wiek i stan zdrowia; 

5a) jeżeli śmierć żołnierza po zwolnieniu ze służby, pozostająca w związku ze służbą, jest 

następstwem czynu karalnego, przy wypłacaniu renty rodzinnej nie stosuje się 

przewidzianego w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

zawieszania lub zmniejszania tego świadczenia w razie osiągania przychodu z tytułu 

działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. W tym wypadku renta 

rodzinna przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia; 

http://lex.senat.pl/#/document/16832383?unitId=art(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16832385?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16832385?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16832385?cm=DOCUMENT
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[6) w razie śmierci albo zaginięcia żołnierza w przypadkach wskazanych w pkt 1a i 1c renta 

rodzinna przysługuje w wysokości uposażenia.] 

<6) w razie śmierci albo zaginięcia żołnierza w przypadkach wskazanych w pkt 1a i 1c 

renta rodzinna przysługuje w wysokości uposażenia; w tym wypadku do wysokości 

uposażenia nie jest wliczane świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 

ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób 

realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, 

Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 

i 2320) 

Art.  5. 

1. Podstawę wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej stanowi uposażenie należne 

funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku, z zastrzeżeniem ust. 2-4 i art. 

33b. 

1a. Podstawę wymiaru emerytury funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej, Służby Celnej lub 

Służby Celno-Skarbowej stanowi średnie uposażenie lub wynagrodzenie należne przez 

okres kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych przez funkcjonariusza. Przepisy art. 

18f ust. 2, 3 i 5 stosuje się odpowiednio. 

<1b. Świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 

listopada 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania 

z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. …), nie wlicza się do podstawy wymiaru 

emerytury lub renty inwalidzkiej, o której mowa w ust. 1 lub 1a.> 

2. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej w służbie kandydackiej 

stanowi odpowiednie uposażenie zasadnicze przewidziane dla najniższego stanowiska 

służbowego wraz z dodatkiem za posiadany stopień, z miesiąca, w którym nastąpiło 

zwolnienie funkcjonariusza ze służby. 



- 13 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3. Jeżeli w okresie między zwolnieniem ze służby funkcjonariusza a ustaleniem prawa do 

emerytury lub renty inwalidzkiej przypadały waloryzacje emerytur i rent inwalidzkich, 

podstawę wymiaru tych świadczeń podwyższa się wskaźnikami wszystkich kolejnych 

waloryzacji przypadających w tym okresie. 

4. Przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej nie uwzględnia się 

zmniejszenia wysokości uposażenia, o którym mowa w ust. 1 i 1a, w związku z 

przebywaniem na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim oraz urlopie wychowawczym. 

 

Art.  18f. 

1. Podstawę wymiaru emerytury stanowi średnie uposażenie funkcjonariusza należne przez 

okres kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez funkcjonariusza. 

2. W przypadku niewskazania przez funkcjonariusza kolejnych lat kalendarzowych podstawę 

wymiaru emerytury stanowi średnie uposażenie funkcjonariusza należne przez okres 

kolejnych 10 lat kalendarzowych, poprzedzających rok zwolnienia ze służby. 

2a. W przypadku gdy do okresu kolejnych 10 lat kalendarzowych, o których mowa w ust. 1 i 

2, zalicza się okresy wskazane w art. 18b ust. 2 pkt 3, do ustalenia podstawy wymiaru 

emerytury przyjmuje się również wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składek 

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne, na podstawie 

przepisów prawa polskiego, przysługujące w tych okresach, obliczone odpowiednio na 

zasadach określonych w ust. 3. W tym przypadku za roczną kwotę przeciętnego 

uposażenia funkcjonariusza przyjmuje się roczną kwotę przeciętnego wynagrodzenia w 

gospodarce narodowej ogłoszoną za dany rok kalendarzowy, o której mowa w art. 20 pkt 

1 lit. a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W stosunku 

do okresów przypadających przed dniem 1 stycznia 2003 r. za roczną kwotę przeciętnego 

uposażenia przyjmuje się roczną kwotę przeciętnego wynagrodzenia w danym roku 

ogłaszaną corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 

2b. Do podstawy wymiaru emerytury, o której mowa w ust. 1, przy obliczaniu której 

przyjmowane jest wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2a, dolicza się kwoty 

przysługujących w danym roku kalendarzowym wynagrodzeń za czas niezdolności do 

pracy oraz kwoty zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia 

rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, świadczenia wyrównawczego lub dodatku 

http://lex.senat.pl/#/document/16832385?unitId=art(20)pkt(1)lit(a)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16832385?unitId=art(20)pkt(1)lit(a)&cm=DOCUMENT
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wyrównawczego, a także wartość rekompensaty pieniężnej ustaloną zgodnie z pkt 3 

załącznika do ustawy z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego 

niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków 

do emerytur i rent (Dz. U. z 2000 r. poz. 294 oraz z 2008 r. poz. 1056). 

2c. Przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury, przy obliczaniu której przyjmowane jest 

wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2a, uwzględnia się kwoty wynagrodzeń za czas 

niezdolności do pracy oraz kwoty zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i 

opiekuńczego przysługujących w roku kalendarzowym przypadającym po roku 2004, z 

tym że łączna kwota podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

oraz wynagrodzeń i zasiłków nie może przekroczyć maksymalnej kwoty rocznej 

podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, o której mowa w art. 4 

pkt 4a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

<2d. Świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 

listopada 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania 

z zakresu cyberbezpieczeństwa, nie wlicza się do podstawy wymiaru emerytury, o 

której mowa w ust. 1.> 

3. W celu ustalenia podstawy wymiaru emerytury: 

1) oblicza się sumę kwot uposażeń należnych funkcjonariuszowi w okresie każdego roku 

z wybranych przez niego lat kalendarzowych; 

2) oblicza się stosunek każdej z tych sum kwot do rocznej kwoty przeciętnego uposażenia 

funkcjonariuszy obowiązującego w danym roku kalendarzowym wyrażając go w 

procentach, z zaokrągleniem do setnych części procentu; 

3) oblicza się średnią arytmetyczną tych procentów, która stanowi wskaźnik wysokości 

podstawy wymiaru emerytury; 

4) wskaźnik, o którym mowa w pkt 3, mnoży się przez kwotę przeciętnego uposażenia 

obowiązującego w dniu zwolnienia funkcjonariusza ze służby. 

4. (uchylony). 

5. W przypadku gdy funkcjonariusz w ciągu roku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, pełnił 

również inną służbę uwzględnianą przy ustalaniu prawa do emerytury lub emerytury 

wojskowej lub wskazał okresy zatrudnienia, o których mowa w art. 18b ust. 2 pkt 3, 

stosunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, oblicza się proporcjonalnie do poszczególnych 

okresów służby lub zatrudnienia. 

 

http://lex.senat.pl/#/document/16798294?unitId=zal(@1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16832385?unitId=art(4)pkt(4(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16832385?unitId=art(4)pkt(4(a))&cm=DOCUMENT


- 15 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art.  24. 

Renta rodzinna przysługuje na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z tym że: 

1) w razie śmierci albo zaginięcia funkcjonariusza rentę rodzinną wymierza się od renty 

inwalidzkiej I grupy, jaka przysługiwałaby temu funkcjonariuszowi w dniu śmierci albo 

zaginięcia, bez uwzględnienia dodatku pielęgnacyjnego, z zastrzeżeniem art. 22a; przepis 

art. 22 ust. 2 stosuje się odpowiednio; 

1a) w razie śmierci albo zaginięcia funkcjonariusza: 

a) w czasie pełnienia służby w kontyngencie policyjnym wydzielonym do realizacji 

zadań, o których mowa w art. 145a ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o 

Policji, 

b) w czasie pełnienia służby poza granicami państwa, na terytorium państw w całości lub 

części uznanych za strefę działań wojennych, jeżeli funkcjonariusz wykonywał 

czynności operacyjno-rozpoznawcze, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 albo w art. 

22 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu albo czynności operacyjno-rozpoznawcze, o których mowa w art. 

25 pkt 1 albo w art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 687), lub 

kierował wykonywaniem takich czynności, 

c) w czasie pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej wydzielonym do realizacji 

zadań, o których mowa w art. 147c pkt 1-3a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o 

Straży Granicznej, 

d) w czasie pełnienia służby poza granicami państwa, jeżeli funkcjonariusz wykonywał 

zadania w warunkach, o których mowa w art. 60a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o 

Biurze Ochrony Rządu, 

e) w czasie pełnienia służby poza granicami państwa w grupie ratowniczej, o której mowa 

w art. 49b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 

Pożarnej, 

f) w czasie pełnienia służby poza granicami państwa, jeżeli funkcjonariusz wykonywał 

zadania w warunkach, o których mowa w art. 145 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o 

Służbie Ochrony Państwa 

- renta rodzinna przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia; 

http://lex.senat.pl/#/document/16832385?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16793593?unitId=art(145(a))ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16964586?unitId=art(21)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16964586?unitId=art(22)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16964586?unitId=art(22)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17282908?unitId=art(25)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17282908?unitId=art(25)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17282908?unitId=art(26)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16793876?unitId=art(147(c))pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16894297?unitId=art(60(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16794361?unitId=art(49(b))ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18676870?unitId=art(145)&cm=DOCUMENT
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1b) w razie śmierci funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby 

Wywiadu Wojskowego po zwolnieniu ze służby, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek urazów 

doznanych w czasie pełnienia służby lub chorób powstałych w tym czasie, albo jeżeli 

śmierć nastąpiła wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby albo 

choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, 

rentę rodzinną wymierza się od renty inwalidzkiej I grupy, jaka przysługiwałaby temu 

funkcjonariuszowi w dniu śmierci, bez uwzględnienia dodatku pielęgnacyjnego; przepis 

art. 22 ust. 2 stosuje się odpowiednio; 

1c) w razie śmierci funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Wywiadu 

Wojskowego po zwolnieniu ze służby, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek wypadku albo 

choroby powstałej w czasie wykonywania zadań służbowych, o których mowa w art. 25 

pkt 1 lub w art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, lub kierowania wykonywaniem takich 

czynności, renta rodzinna przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia; 

2) rentę rodzinną po zmarłym emerycie lub renciście wymierza się od kwoty świadczenia, 

które przysługiwało zmarłemu, jednakże od kwoty nie niższej niż kwota renty 

inwalidzkiej II grupy, która przysługiwałaby zmarłemu, z zastrzeżeniem pkt 1b i art. 22a; 

3) w razie niedoliczenia do wysługi emerytalnej zmarłego emeryta, o którym mowa w art. 15 

lub art. 15e, okresów, o których mowa w art. 14 ust. 1, okresy te dolicza się na wniosek 

osoby uprawnionej do renty rodzinnej do wysługi emerytalnej zmarłego, na zasadach 

określonych w art. 14; 

4) o niezdolności do pracy i stopniu tej niezdolności oraz niezdolności do samodzielnej 

egzystencji, w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, uprawnionych członków rodziny orzeka lekarz orzecznik Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych; 

5) jeżeli śmierć funkcjonariusza pozostająca w związku ze służbą jest następstwem czynu 

karalnego, przy wypłacaniu renty rodzinnej nie stosuje się przewidzianego w ustawie o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zawieszania lub 

zmniejszania tego świadczenia w razie osiągania przychodu z tytułu działalności 

podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. W tym wypadku renta rodzinna 

przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia; 

6) jeżeli śmierć funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Wywiadu 

Wojskowego po zwolnieniu ze służby, pozostająca w związku z tą służbą, jest 

http://lex.senat.pl/#/document/17282908?unitId=art(25)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17282908?unitId=art(25)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17282908?unitId=art(26)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16832385?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16832385?cm=DOCUMENT
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następstwem czynu karalnego, przy wypłacaniu renty rodzinnej nie stosuje się 

przewidzianego w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

zawieszania lub zmniejszania tego świadczenia w razie osiągania przychodu z tytułu 

działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. W tym wypadku renta 

rodzinna przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia; 

[7) w razie śmierci albo zaginięcia funkcjonariusza w związku z pełnieniem służby, o której 

mowa w pkt 1a, renta rodzinna przysługuje w wysokości uposażenia.] 

<7) w razie śmierci albo zaginięcia funkcjonariusza w związku z pełnieniem służby, 

o której mowa w pkt 1a, renta rodzinna przysługuje w wysokości uposażenia; w tym 

wypadku do wysokości uposażenia nie jest wliczane świadczenie teleinformatyczne, o 

którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o szczególnych zasadach 

wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320) 

 

Art.  123. 

1. Funkcjonariuszowi przysługują następujące świadczenia pieniężne: 

1) zasiłek na zagospodarowanie; 

2) nagrody oraz zapomogi; 

3) nagrody jubileuszowe; 

4) należności za podróże służbowe i przeniesienia; 

5) świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby. 

<la. Funkcjonariuszowi realizującemu zadania, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 

17 listopada 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących 

zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. …), przysługuje świadczenie 

teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 tej ustawy.> 

2. W razie śmierci funkcjonariusza lub członka jego rodziny przysługują: 

1) zasiłek pogrzebowy; 

2) odprawa pośmiertna; 

3) pomoc finansowa na kształcenie dzieci. 

http://lex.senat.pl/#/document/16832385?cm=DOCUMENT
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Art.  126. 

1. Funkcjonariuszowi przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości: 

po 20 latach służby - 75%,  

po 25 latach służby - 100%,  

po 30 latach służby - 150%,  

po 35 latach służby - 200%,  

po 40 latach służby - 300% 

miesięcznego uposażenia zasadniczego, wraz z dodatkami o charakterze stałym. 

2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla każdej Agencji, 

okresy wliczane do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody 

jubileuszowej, oraz zasady jej obliczania i wypłacania. 

 

<Art. 126a. 

1. Do ustalenia wysokości świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 

ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób 

realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, stosuje się przepisy wydane na 

podstawie art. 8 ust. 1 tej ustawy.  

2. Świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 listopada 

2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z 

zakresu cyberbezpieczeństwa, jest przyznawane na czas wykonywania zadań, 

o których mowa w art. 5 tej ustawy. 

3. Szef właściwej Agencji wydaje rozkaz personalny w formie decyzji administracyjnej 

w przedmiocie przyznania świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 

ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób 

realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. 

4. Świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 listopada 

2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z 

zakresu cyberbezpieczeństwa, nie przyznaje się funkcjonariuszowi: 

1) przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne do czasu 

prawomocnego zakończenia tego postępowania; 

2) ukaranemu karą dyscyplinarną – do czasu jej zatarcia; 

3) tymczasowo aresztowanemu; 
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4) skazanemu wyrokiem sądu lub w stosunku do którego postępowanie karne 

zostało warunkowo umorzone – przez okres jednego roku od dnia 

uprawomocnienia się orzeczenia. 

5. Jeżeli po przyznaniu świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 

ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób 

realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, funkcjonariusz przestanie 

realizować zadania, o których mowa w art. 5 tej ustawy, albo wystąpią okoliczności, 

o których mowa w ust. 4, Szef właściwej Agencji niezwłocznie wydaje rozkaz 

personalny w formie decyzji administracyjnej w przedmiocie cofnięcia świadczenia 

teleinformatycznego. 

6. Świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 listopada 

2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z 

zakresu cyberbezpieczeństwa, nie wypłaca się za okres: 

1) przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, wymienionych w art. 141 ust. 

1–3, za które funkcjonariusz ABW albo AW nie zachował prawa do uposażenia; 

2) o którym mowa w art. 136b ust. 2 pkt 1 i 3–5; 

3) innej nieobecności trwającej co najmniej jeden miesiąc, z wyłączeniem urlopu 

wypoczynkowego lub dodatkowego, o którym mowa w art. 97 ust. 1 i 2 – 

proporcjonalnie do tego okresu. 

7. Jeżeli funkcjonariusz pobrał już świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w 

art. 5 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania 

osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, za czas nieobecności, o 

których mowa w ust. 6, potrąca mu się za każdy dzień 1/30 część świadczenia 

teleinformatycznego przy najbliższej wypłacie uposażenia lub z należności 

przysługujących mu z tytułu zwolnienia ze służby albo funkcjonariusz zwraca 

odpowiednią część świadczenia teleinformatycznego w dniu ustania stosunku 

służbowego. 

8. Świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 listopada 

2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z 

zakresu cyberbezpieczeństwa, wypłaca się w każdym kolejnym miesiącu 

kalendarzowym, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został 

wydany rozkaz personalny w formie decyzji administracyjnej o przyznaniu 

świadczenia teleinformatycznego. 
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9. Świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 listopada 

2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z 

zakresu cyberbezpieczeństwa, płatne jest w terminie płatności uposażenia. 

10. Prawo do świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 

17 listopada 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących 

zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w 

którym rozkaz personalny, o którym mowa w ust. 5, stał się wykonalny lub nastąpiło 

rozwiązanie stosunku służbowego w związku ze zwolnieniem funkcjonariusza ABW 

albo AW ze służby albo nastąpiło wygaśnięcie stosunku służbowego w związku ze 

śmiercią funkcjonariusza ABW albo AW.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1131 i 1666) 

Art.  25a. 

1. Żołnierzom zawodowym będącym nauczycielami akademickimi mogą być powierzane 

funkcje organu jednoosobowego uczelni wojskowej lub jego zastępcy albo kierownika 

jednostki organizacyjnej tej uczelni lub jego zastępcy. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do żołnierzy zawodowych pełniących służbę w 

instytutach badawczych. 

<Art. 25b. 

1. Żołnierzowi zawodowemu można powierzyć realizację zadań, o których mowa w art. 

5 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób 

realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. …). 

2. Zadania powierza żołnierzowi zawodowemu Minister Obrony Narodowej, 

a żołnierzom wyznaczonym na stanowiska w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego 

albo Służbie Wywiadu Wojskowego zadania powierza szef danej służby. 

3. Powierzając żołnierzowi zawodowemu wykonywanie zadań, określa się: 

1) jednostkę organizacyjną, na rzecz której żołnierz zawodowy będzie wykonywał 

zadania; 

2) okres, na który żołnierzowi zostają powierzone zadania; 
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3) wysokość świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z 

dnia 17 listopada 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób 

realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, dla żołnierza 

zawodowego.> 

Art.  73. 

1. Żołnierze zawodowi otrzymują następujące inne należności pieniężne: 

1) zasiłki na zagospodarowanie; 

2) dodatkowe uposażenie roczne; 

3) nagrody uznaniowe i zapomogi; 

4) nagrody jubileuszowe; 

5) należności za podróże i przeniesienia służbowe; 

6) gratyfikacje urlopowe; 

7) dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powierzone czasowe pełnienie 

obowiązków służbowych i za wykonywanie czynności powierzonych wykraczających 

poza zadania wynikające z zajmowanego stanowiska służbowego; 

<7a) świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 

listopada 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących 

zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa;> 

8) należności związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej poza granicami 

państwa; 

9) należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej. 

2. W razie śmierci żołnierza zawodowego lub członka jego rodziny przysługują: 

1) zasiłek pogrzebowy; 

2) odprawa pośmiertna; 

3) pokrycie kosztów pogrzebu z części budżetu państwa, której dysponentem jest 

Minister Obrony Narodowej. 

Art.  88. 

1. Żołnierzowi zawodowemu, któremu przez okres co najmniej dwóch miesięcy dodatkowo 

powierzono czasowe pełnienie obowiązków służbowych w trybie określonym w art. 25, 

przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

2. Żołnierz zawodowy otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie również za wykonywanie 

czynności powierzonych, które wykraczają poza zadania wynikające z zajmowanego 

przez niego stanowiska służbowego. 
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3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz szczegółowe 

warunki i tryb wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia, o 

którym mowa w ust. 1 i 2, z uwzględnieniem czynności powierzonych wykraczających 

poza zadania wynikające z zajmowanych przez żołnierzy stanowisk służbowych, które 

uprawniają do dodatkowego wynagrodzenia, a także stawek oraz terminów jego 

wypłacania. Określając wysokość dodatkowego wynagrodzenia, rozporządzenie powinno 

uwzględniać charakter i zakres wykonywanych czynności, pracochłonność i stopień 

wykorzystania czasu pozasłużbowego niezbędnego przy ich wykonywaniu, a także 

kwalifikacje i doświadczenie żołnierza zawodowego niezbędne przy wykonywaniu tych 

czynności. 

<Art. 88a. 

1. Żołnierzowi zawodowemu realizującemu zadania, o których mowa w art. 5 ustawy z 

dnia 17 listopada 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących 

zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, przysługuje świadczenie teleinformatyczne, 

o którym mowa w art. 5 tej ustawy, na czas wykonywania tych zadań w wysokości 

ustalonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 1 tej ustawy. 

2. Przy ustalaniu wysokości świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 

ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób 

realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, uwzględnia się w szczególności 

kwalifikacje zawodowe posiadane przez żołnierza zawodowego oraz stopień 

złożoności zadań, o których mowa w art. 5 tej ustawy. 

3. Wysokość świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 

listopada 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania 

z zakresu cyberbezpieczeństwa, za dany miesiąc obniża się proporcjonalnie do 

okresu niewykonywania w tym miesiącu zadań, o których mowa w ust. 1, z powodu: 

1) przebywania żołnierza zawodowego na zwolnieniu lekarskim; 

2) przebywania żołnierza zawodowego na urlopie macierzyńskim, urlopie na 

warunkach urlopu macierzyńskiego oraz na urlopie rodzicielskim i urlopie na 

warunkach urlopu rodzicielskiego; 

3) przebywania żołnierza zawodowego na urlopie wychowawczym; 

4) przebywania żołnierza zawodowego na urlopie bezpłatnym, urlopie zdrowotnym, 

urlopie aklimatyzacyjnym, urlopie szkoleniowym, urlopie nagrodowym, urlopie 

ojcowskim;  
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5) zwolnienia żołnierza zawodowego z wykonywania zadań służbowych w 

przypadku, o którym mowa w art. 62 ust. 11; 

6) zaistnienia innych, niż wymienione w pkt 1–5, okoliczności powodujących 

niewykonywanie zadań, trwających co najmniej jeden miesiąc. 

4. Do ustalania wysokości świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 

ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób 

realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, stosuje się art. 76 ust. 2 i 3.  

5. W przypadku niewykonywania zadań, o których mowa w ust. 1, przez żołnierza 

zawodowego przez okres całego miesiąca kalendarzowego, świadczenia 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o 

szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu 

cyberbezpieczeństwa, nie wypłaca się. 

6. Świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 listopada 

2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z 

zakresu cyberbezpieczeństwa, nie wypłaca się za miesiąc kalendarzowy, w którym: 

1) żołnierz zawodowy utracił prawo do uposażenia w przypadkach, o których mowa 

w art. 60e ust. 3–6; 

2) żołnierz zawodowy był nieobecny w służbie z przyczyn nieusprawiedliwionych 

w wymiarze co najmniej jednego dnia; 

3) zastosowano wobec żołnierza zawodowego środek zapobiegawczy w postaci 

zawieszenia w czynnościach służbowych lub tymczasowego aresztowania; 

4) prowadzono wobec żołnierza kontrolne postępowanie sprawdzające na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 742).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1671) 

Art.  92. 

1. Funkcjonariuszowi przysługują następujące świadczenia pieniężne: 

1) należności za podróże służbowe i świadczenia przysługujące z tytułu przeniesienia lub 

delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości; 
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2) świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby. 

3) (uchylony); 

4) (uchylony). 

<1a. Funkcjonariuszowi realizującemu zadania, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 

17 listopada 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących 

zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. …), przysługuje świadczenie 

teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 tej ustawy.> 

2. W przypadku śmierci funkcjonariusza lub członka jego rodziny przysługują: 

1) zasiłek pogrzebowy; 

2) odprawa pośmiertna. 

Art.  99. 

1. Funkcjonariuszowi w służbie stałej, zwolnionemu ze służby na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 

1, wypłaca się co miesiąc przez okres roku po zwolnieniu ze służby świadczenie pieniężne 

w wysokości odpowiadającej uposażeniu należnemu na ostatnio zajmowanym stanowisku 

służbowym albo w ostatnim dniu pozostawania w dyspozycji Szefa CBA. 

2. Funkcjonariuszowi uprawnionemu do świadczenia określonego w ust. 1, który nabył prawo 

do zaopatrzenia emerytalnego, przysługuje prawo wyboru jednego z tych świadczeń. 

3. Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby na podstawie art. 64 ust. 2 pkt 4, który z 

powodu nadal trwającej choroby nie może podjąć zatrudnienia, wypłaca się co miesiąc 

świadczenie pieniężne określone w ust. 1 przez okres choroby, nie dłużej jednak niż przez 

3 miesiące, chyba że wcześniej właściwa komisja lekarska wyda orzeczenie o 

inwalidztwie stanowiące podstawę do ustalenia prawa do renty inwalidzkiej. 

 

<Art. 99a. 

1. Świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 listopada 

2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z 

zakresu cyberbezpieczeństwa, jest przyznawane na czas wykonywania zadań, o 

których mowa w art. 5 tej ustawy. 

2. Szef CBA przyznaje świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z 

dnia 17 listopada 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących 

zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, w drodze decyzji administracyjnej. 
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3. Świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 listopada 

2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z 

zakresu cyberbezpieczeństwa, nie przyznaje się funkcjonariuszowi: 

1) przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne do czasu 

prawomocnego zakończenia tego postępowania; 

2) ukaranemu karą dyscyplinarną – do czasu jej zatarcia; 

3) tymczasowo aresztowanemu; 

4) skazanemu wyrokiem sądu lub w stosunku do którego postępowanie karne 

zostało warunkowo umorzone – przez okres jednego roku od dnia 

uprawomocnienia się orzeczenia. 

4. Jeżeli po przyznaniu świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 

ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób 

realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, funkcjonariusz przestanie 

realizować zadania, o których mowa w ust. 1, Szef CBA niezwłocznie wydaje decyzję 

o cofnięciu świadczenia teleinformatycznego. 

5. Świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 listopada 

2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z 

zakresu cyberbezpieczeństwa, nie wypłaca się za okres: 

1) przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, wymienionych w art. 105 ust. 

1–3, za które funkcjonariusz nie zachował prawa do uposażenia; 

2) o którym mowa w art. 102b ust. 2 pkt 1 i 3–5; 

3) innej nieobecności trwającej co najmniej jeden miesiąc, z wyłączeniem urlopu 

wypoczynkowego lub dodatkowego, o którym mowa w art. 85 ust. 1 – 

proporcjonalnie do tego okresu. 

6. Świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 listopada 

2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z 

zakresu cyberbezpieczeństwa, wypłaca się w każdym kolejnym miesiącu 

kalendarzowym, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

została wydana decyzja o przyznaniu świadczenia teleinformatycznego. 

7. Świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 listopada 

2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z 

zakresu cyberbezpieczeństwa, płatne jest w terminie płatności uposażenia. 
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8. Prawo do świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 

listopada 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania 

z zakresu cyberbezpieczeństwa, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym 

decyzja, o której mowa w ust. 4, stała się wykonalna lub nastąpiło rozwiązanie 

stosunku służbowego w związku ze zwolnieniem funkcjonariusza ze służby albo 

nastąpiło wygaśnięcie stosunku służbowego w związku ze śmiercią funkcjonariusza.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie 

Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 687 oraz z 2020 r. poz. 2320) 

 

Art.  46. 

1. Zawodową służbę wojskową żołnierzy zawodowych na stanowiskach służbowych w SKW 

i SWW, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie, określają przepisy ustawy z 

dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. 

2. Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim żołnierzy zawodowych, o których mowa w 

ust. 1, w przypadkach uzasadnionych charakterem, miejscem, sposobem lub rodzajem 

wykonywanych zadań służbowych stwierdza się na zasadach określonych w art. 96c ust. 2 

i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego. 

2a. W zakresie bezpieczeństwa i higieny służby żołnierzy zawodowych, o których mowa w 

ust. 1, stosuje się odpowiednio zasady określone w art. 11a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 

r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu 

Wojskowego. 

<3. W zakresie świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 

17 listopada 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących 

zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. …), do żołnierzy zawodowych, o 

których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio zasady określone w art. 83 ust. 1a i 

art. 83a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.> 

 

 

http://lex.senat.pl/#/document/17056528?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17282924?unitId=art(11(a))&cm=DOCUMENT
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USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1362) 

 

Art.  52. 

1. Jeżeli funkcjonariusz zwolniony ze służby nie spełnia warunków do nabycia prawa do 

emerytury policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej, od uposażenia wypłaconego 

funkcjonariuszowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, od którego 

nie odprowadzono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przekazuje się do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki za ten okres przewidziane w ustawie z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, 432 i 

619). 

[2. Przez uposażenie stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się uposażenie zasadnicze, dodatki do 

uposażenia oraz nagrody roczne i uznaniowe, odpowiednio przeliczone zgodnie z art. 110 

ustawy, o której mowa w ust. 1.] 

<2. Przez uposażenie stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się uposażenie zasadnicze, 

dodatki do uposażenia oraz nagrody roczne i uznaniowe, a także świadczenie 

teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o 

szczególnych zasadach wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu 

cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. ...) odpowiednio przeliczone zgodnie z art. 110 

ustawy, o której mowa w ust. 1.> 

3. Składki przekazuje się również w przypadku, gdy funkcjonariusz spełnia jedynie warunki 

do nabycia prawa do policyjnej renty inwalidzkiej. Przekazanie składek następuje na 

wniosek funkcjonariusza. 

4. Składki podlegają waloryzacji wskaźnikiem waloryzacji składek określonym na podstawie 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353 i 794). 

5. Przy obliczaniu kwoty należnych składek, waloryzowanych na podstawie ust. 4, stosuje się 

odpowiednio art. 19 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, o której mowa w ust. 1. 

http://lex.senat.pl/#/document/16831915?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16831915?unitId=art(110)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16832385?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16831915?unitId=art(19)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16831915?unitId=art(22)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16831915?unitId=art(22)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się również do funkcjonariusza, który pozostawał w służbie przed 

dniem 2 stycznia 1999 r., jeżeli po zwolnieniu ze służby, pomimo spełnienia warunków 

do nabycia prawa do emerytury policyjnej, zgłosił wniosek o przyznanie emerytury z 

tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, kwotę należnych, zwaloryzowanych składek 

przekazuje się niezwłocznie na podstawie zawiadomienia przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych o nabyciu przez funkcjonariusza prawa do emerytury przewidzianej w 

przepisach, o których mowa w ust. 4. 

8. Kwota należnych, zwaloryzowanych składek stanowi przychody Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

9. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy 

przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, o których mowa w ust. 1, 

3, 4 i 7, oraz jednostki do tego właściwe, mając na uwadze konieczność zapewnienia 

prawidłowego i niezwłocznego wykonywania czynności związanych z przekazywaniem 

tych składek. 

Art.  83. 

1. Funkcjonariuszowi przysługują następujące świadczenia pieniężne: 

1) zasiłek na zagospodarowanie; 

2) nagrody oraz zapomogi; 

3) nagrody jubileuszowe; 

4) należności za podróże służbowe i przeniesienia; 

5) świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby. 

<1a. Funkcjonariuszowi realizującemu zadania, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 

17 listopada 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących 

zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, przysługuje świadczenie teleinformatyczne, 

o którym mowa w art. 5 tej ustawy.> 

2. W razie śmierci funkcjonariusza lub członka jego rodziny przysługują: 

1) zasiłek pogrzebowy; 

2) odprawa pośmiertna. 

<Art. 83a. 

1. Do ustalenia wysokości świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 

ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób 
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realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, stosuje się przepisy wydane na 

podstawie art. 8 ust. 1 tej ustawy. 

2. Świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 listopada 

2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z 

zakresu cyberbezpieczeństwa, jest przyznawane na czas wykonywania zadań, 

o których mowa w art. 5 tej ustawy. 

3. Świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 listopada 

2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z 

zakresu cyberbezpieczeństwa, nie stanowi dodatku do uposażenia, o którym mowa w 

art. 79, i nie wlicza się go do uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, o 

którym mowa w art. 85 ust. 1a. 

4. Świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 listopada 

2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z 

zakresu cyberbezpieczeństwa, jest przyznawane na wniosek kierownika jednostki 

organizacyjnej wykonującej zadania określone w art. 5 tej ustawy. 

5. Szef SKW albo Szef SWW wydaje rozkaz personalny w formie decyzji 

administracyjnej w przedmiocie przyznania świadczenia teleinformatycznego, o 

którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o szczególnych zasadach 

wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. 

6. Świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 listopada 

2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z 

zakresu cyberbezpieczeństwa, nie przyznaje się funkcjonariuszowi: 

1) przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne do czasu 

prawomocnego zakończenia tego postępowania; 

2) ukaranemu karą dyscyplinarną; 

3) tymczasowo aresztowanemu; 

4) skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub w stosunku do którego postępowanie karne zostało 

warunkowo umorzone – do czasu zatarcia odpowiednio skazania lub 

warunkowego umorzenia postępowania. 

7. Jeżeli po przyznaniu świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 

ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób 

realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, funkcjonariusz przestanie 
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realizować zadania, o których mowa w art. 5 tej ustawy, albo wystąpią okoliczności, 

o których mowa w ust. 6, Szef SKW albo Szef SWW niezwłocznie wydaje rozkaz 

personalny w formie decyzji administracyjnej w przedmiocie cofnięcia świadczenia 

teleinformatycznego. 

8. Wysokość świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 

listopada 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania 

z zakresu cyberbezpieczeństwa, za dany miesiąc obniża się o 1/30 część świadczenia 

teleinformatycznego za każdy dzień niewykonywania przez funkcjonariusza 

obowiązków, o których mowa w art. 5 tej ustawy, z powodu: 

1) korzystania z urlopu bezpłatnego; 

2) przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych wymienionych w art. 101 ust. 

1–3, za które funkcjonariusz nie zachował prawa do uposażenia; 

3) zawieszenia w czynnościach służbowych; 

4) zwolnienia od zajęć służbowych, o którym mowa w art. 96b ust. 2 pkt 1 i 3–5; 

5) innej nieobecności trwającej co najmniej jeden miesiąc, z wyłączeniem urlopu 

wypoczynkowego i urlopów, o których mowa w art. 57 i art. 59a, proporcjonalnie 

do tego okresu. 

9. Prawo do świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 

listopada 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania 

z zakresu cyberbezpieczeństwa, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym 

nastąpiło zwolnienie funkcjonariusza ze służby lub zaistniały okoliczności 

uzasadniające wygaśnięcie tego prawa.> 

 

[Art.  103. 

Przepisu art. 102 ust. 1 i 2 nie stosuje się do zaliczek pobieranych do rozliczenia, a w 

szczególności na koszty podróży służbowej, delegacji i przeniesienia. Należności te potrąca 

się z uposażenia w pełnej wysokości, niezależnie od potrąceń z innych tytułów.] 

 

<Art. 103. 

Przepisu art. 102 ust. 1 i 2 nie stosuje się do świadczenia teleinformatycznego, o którym 

mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o szczególnych zasadach 

wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, oraz zaliczek 

pobieranych do rozliczenia, a w szczególności na koszty podróży służbowej, delegacji i 
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przeniesienia. Należności te potrąca się z uposażenia w pełnej wysokości, niezależnie od 

potrąceń z innych tytułów.> 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383 

oraz z 2021 r. poz. 1192) 

Art.  19. 

1. Instytut tworzy fundusze: 

1) statutowy, który stanowi równowartość majątku według stanu na dzień rozpoczęcia 

działalności; 

2) rezerwowy, który tworzy się z nie mniej niż 8% zysku netto za poprzedni rok 

obrotowy; 

3) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który tworzy się na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1070). 

2. Instytut może tworzyć fundusze: 

1) badań własnych, który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy; 

2) stypendialny, który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy; 

3) wdrożeń, który tworzy się ze środków przekazanych instytutowi na podstawie umów 

przez przedsiębiorców wdrażających wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych 

tego instytutu, z tytułu osiągnięcia wymiernych efektów ekonomicznych wdrożenia; 

4) nagród, który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy. 

3. Fundusze, o których mowa w ust. 1 i 2, zmniejsza się lub zwiększa na następujących 

zasadach: 

1) fundusz rezerwowy służy na pokrycie strat instytutu; w przypadku gdy strata netto 

będzie wyższa niż fundusz rezerwowy, pozostała część straty zostanie pokryta z 

funduszu statutowego; 

2) w przypadku gdy fundusz rezerwowy osiągnie wartość 1/5 funduszu statutowego, 

instytut może nie dokonywać odpisu z zysku; 

3) wypłata z funduszu nagród następuje w następnym roku, po zatwierdzeniu 

sprawozdania finansowego instytutu; warunki wypłat ze środków funduszu określa 

zakładowy układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania; 

4) środki funduszu wdrożeniowego przeznacza się na wypłatę nagród za osiągnięcie 

efektów wdrożenia; warunki wypłat ze środków funduszu określa zakładowy układ 

zbiorowy pracy lub regulamin ustalony przez instytut. 

http://lex.senat.pl/#/document/16795867?cm=DOCUMENT
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4. Zysk brutto instytutu z działalności określonej w art. 2 ust. 1-3 oraz zysk netto z 

działalności określonej w art. 2 ust. 4 przeznacza się na działalność podstawową instytutu 

określoną w art. 2 ust. 1 poprzez zwiększenie: 

1) funduszu rezerwowego; 

2) funduszu badań własnych; 

3) funduszu nagród; 

4) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

<4a. Instytuty badawcze nadzorowane przez ministra właściwego do spraw 

informatyzacji mogą przeznaczyć zysk, o którym mowa w ust. 4, na zwiększenie 

Funduszu Cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 17 listopada 

2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z 

zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. …).> 

5. Dyrektor instytutu przedstawia do zatwierdzenia ministrowi nadzorującemu wniosek 

dotyczący podziału zysku, po zaopiniowaniu przez radę naukową. Minister nadzorujący, 

mając na względzie dbałość o prawidłowe funkcjonowanie instytutu, może dokonać 

innego niż wnioskowany podziału zysku. 

6. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki funduszów instytutu przechodzą na 

rok następny. 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 777 i 784) 

Art.  16a. 

1. Tworzy się Fundusz Szerokopasmowy, zwany dalej "Funduszem", którego dysponentem 

jest minister właściwy do spraw informatyzacji. 

2. Fundusz jest państwowym funduszem celowym. 

3. Przychodami Funduszu są: 

1) wpływy z opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji, o których mowa w 

art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne; 

2) 15% wpływów z opłat za prawo do dysponowania częstotliwością, o których mowa w 

art. 185 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1; 

http://lex.senat.pl/#/document/17116702?unitId=art(184)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17116702?unitId=art(185)ust(1)&cm=DOCUMENT
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3) wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 29d ust. 13 niniejszej ustawy oraz 

art. 209 ust. 1 i 1
1
 ustawy, o której mowa w pkt 1; 

4) odsetki od wolnych środków Funduszu przekazanych w zarządzanie na podstawie art. 

78d ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

5) dotacje z budżetu państwa; 

6) środki Funduszu, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o 

zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

568, z późn. zm). 

4. Środki Funduszu przeznacza się na: 

1) działania wspierające rozwój szybkich sieci telekomunikacyjnych poprzez 

dofinansowanie lub udzielanie pożyczek na budowę lub przebudowę tych sieci oraz 

wykonywanie przyłączy telekomunikacyjnych do lokalizacji użytkownika końcowego; 

2) działania mające na celu pobudzenie popytu użytkowników końcowych na usługi 

związane z szerokopasmowym dostępem do Internetu poprzez dofinansowanie zakupu 

usług telekomunikacyjnych, zakupu urządzeń multimedialnych oraz organizacji 

szkoleń rozwijających kompetencje cyfrowe lub udziału w tych szkoleniach; 

3) koszty związane z obsługą Funduszu. 

<4a. Środki Funduszu mogą stanowić przychód Funduszu Cyberbezpieczeństwa, 

o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o szczególnych zasadach 

wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. 

poz. …). Przekazanie środków następuje w drodze porozumienia.> 

5. Wsparcia ze środków Funduszu udziela się w drodze otwartego i niedyskryminacyjnego 

naboru wniosków o udzielenie wsparcia. 

6. Warunkiem ubiegania się o wsparcie ze środków Funduszu jest spełnienie wymagań 

określonych każdorazowo dla danego naboru wniosków o udzielenie wsparcia. 

7. Wsparcia ze środków Funduszu udziela się na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

dysponentem Funduszu a beneficjentem. 

8. Dysponent Funduszu może, w drodze umowy, powierzyć, za wynagrodzeniem, instytucji 

mu podległej lub przez niego nadzorowanej wykonywanie w jego imieniu zadań w 

zakresie udzielania wsparcia, w tym zawierania umów o udzielenie wsparcia oraz 

http://lex.senat.pl/#/document/17116702?unitId=art(209)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17116702?unitId=art(209)ust(1(1))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(78(d))ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(78(d))ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18975967?unitId=art(65)ust(1)&cm=DOCUMENT
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kontrolowania i rozliczania udzielonego wsparcia. Wynagrodzenie instytucji jest kosztem 

związanym z obsługą Funduszu. 

9. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki i tryb udzielania wsparcia ze środków Funduszu, mając na uwadze przeznaczenie 

środków Funduszu i racjonalne gospodarowanie tymi środkami.  

 

 

 

USTAWA z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 575 i 

1728) 

Art.  172. 

1. Funkcjonariuszowi przysługują następujące należności pieniężne: 

1) należności za podróże służbowe i należności przysługujące z tytułu delegowania do 

czasowego pełnienia służby w innej miejscowości albo związane z wykonywaniem 

zadań, o których mowa w art. 4 ust. 8; 

2) świadczenia związane z wykonywaniem zadań, o których mowa w art. 4 ust. 8; 

3) należności związane ze zwolnieniem ze służby; 

4) nagroda jubileuszowa; 

5) nagroda roczna; 

6) rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę, o której mowa w art. 81 

ust. 2; 

7) świadczenie pieniężne w zamian za wyżywienie; 

8) świadczenie motywacyjne [.] <;> 

<9) świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 

listopada 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących 

zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. …), zwane dalej 

„świadczeniem teleinformatycznym”;> 

2. W przypadku śmierci funkcjonariusza lub członka jego rodziny przysługują: 

1) zasiłek pogrzebowy; 

2) odprawa pośmiertna. 

3. Należnościami, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są: 

1) dieta stanowiąca ekwiwalent pieniężny na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia 

w czasie podróży służbowej; 
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2) zwrot kosztów przejazdów na trasie od stałego miejsca pełnienia służby lub 

zamieszkania do miejsca stanowiącego cel podróży służbowej i z powrotem oraz 

noclegów bądź ryczałt za nocleg; 

3) diety za czas przejazdu do nowego miejsca pełnienia służby; 

4) zwrot kosztów przejazdu do miejsca delegowania; 

5) zwrot innych uzasadnionych kosztów określonych przez przełożonego. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i 

tryb przyznawania należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w tym sposób ich wypłaty, 

oraz świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględniając charakter zadań 

funkcjonariusza odbywającego podróż służbową lub delegowanego do czasowego 

pełnienia służby w innej miejscowości albo wykonującego zadania, o których mowa w 

art. 4 pkt 8, oraz zróżnicowanie kosztów utrzymania. 

 

Art.  172b. 

1. Funkcjonariuszowi przyznaje się świadczenie motywacyjne po osiągnięciu: 

1) 25 lat służby, ale nie więcej niż 28 lat i 6 miesięcy - w wysokości 1500 zł miesięcznie, 

albo 

2) 28 lat i 6 miesięcy służby - w wysokości 2500 zł miesięcznie. 

2. Do stażu służby, o którym mowa w ust. 1, zalicza się okresy: 

1) służby w SOP; 

2) służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży 

Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej i Służbie Więziennej; 

3) traktowane jako równorzędne ze służbą, o której mowa w pkt 1 i 2, wymienione w art. 

13 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony 

Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej 

oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320). 
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3. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia motywacyjnego Komendant 

SOP wydaje nie później niż w terminie 30 dni po osiągnięciu przez funkcjonariusza stażu 

służby, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2. 

4. Przed wydaniem decyzji o przyznaniu świadczenia motywacyjnego funkcjonariusz podlega 

opiniowaniu służbowemu na zasadach, o których mowa w art. 82, jeżeli od dnia wydania 

ostatniej opinii o tym funkcjonariuszu upłynęły co najmniej 3 miesiące. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przyznaje świadczenie motywacyjne 

Komendantowi SOP i jego zastępcom. 

6. Świadczenia motywacyjnego nie przyznaje się funkcjonariuszowi: 

1) który podczas ostatniego opiniowania służbowego otrzymał jedną z opinii służbowych, 

o których mowa w art. 102 ust. 2 pkt 2 albo 3 albo art. 107 ust. 1 pkt 2 albo 3 albo ust. 

2 pkt 1 - przez okres jednego roku od dnia wydania ostatecznej opinii służbowej; 

2) przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne - do czasu 

prawomocnego zakończenia tego postępowania; 

3) ukaranemu karą dyscyplinarną - do czasu jej zatarcia; 

4) skazanemu wyrokiem sądu lub w stosunku do którego postępowanie karne zostało 

warunkowo umorzone - przez okres jednego roku od dnia uprawomocnienia się 

orzeczenia. 

7. Jeżeli po przyznaniu świadczenia motywacyjnego wystąpią okoliczności, o których mowa 

w ust. 6, niezwłocznie wydaje się decyzję stwierdzającą ustanie prawa do wypłaty tego 

świadczenia. 

8. Od decyzji o odmowie przyznania świadczenia motywacyjnego oraz od decyzji 

stwierdzającej ustanie prawa do wypłaty świadczenia motywacyjnego funkcjonariuszowi 

przysługuje w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy. 

9. Świadczenia motywacyjnego nie wypłaca się za okres: 

1) korzystania z urlopu bezpłatnego, 

2) przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, za które funkcjonariusz nie 

zachował prawa do uposażenia, wymienionych w art. 203, 

3) zawieszenia w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania, 

4) zwolnienia z zajęć służbowych, o którym mowa w art. 194 ust. 2 pkt 1 i 3-5, 

5) innej nieobecności trwającej co najmniej jeden miesiąc 

- proporcjonalnie do tego okresu. 
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10. Świadczenie motywacyjne wypłaca się w każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym, 

począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano decyzję o 

przyznaniu świadczenia motywacyjnego. 

11. Świadczenie motywacyjne jest płatne z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, za który świadczenie motywacyjne przysługuje. 

12. Prawo do wypłaty świadczenia motywacyjnego ustaje w miesiącu, w którym decyzja, o 

której mowa w ust. 7, stała się ostateczna lub nastąpiło rozwiązanie stosunku służbowego 

w związku ze zwolnieniem funkcjonariusza ze służby, z jego śmiercią lub zaginięciem. 

Świadczenia motywacyjnego za ten miesiąc nie wypłaca się. 

 

<Art. 172c. 

1. Funkcjonariuszowi wykonującemu zadania, o których mowa w art. 26, art. 42 ust. 1, 

art. 44 i art. 62 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie 

cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369 i …), lub w zakresie zapewnienia 

cyberbezpieczeństwa w Służbie Ochrony Państwa przyznaje się na okres ich 

wykonywania świadczenie teleinformatyczne. 

2. Do ustalenia wysokości świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, 

stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2021 

r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu 

cyberbezpieczeństwa. 

3. Decyzję o przyznaniu świadczenia teleinformatycznego Komendant SOP wydaje nie 

później niż w terminie 30 dni po rozpoczęciu przez funkcjonariusza wykonywania 

zadań, o których mowa w ust. 1. 

4. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 3, funkcjonariusz podlega opiniowaniu 

służbowemu na zasadach, o których mowa w art. 82, jeżeli od dnia wydania ostatniej 

opinii o tym funkcjonariuszu upłynęły co najmniej 3 miesiące. 

5. Świadczenia teleinformatycznego nie przyznaje się w przypadkach, o których mowa w 

art. 172b ust. 6. Przepisy art. 172b ust. 7 i 8 stosuje się. 

6. Świadczenia teleinformatycznego nie wypłaca się w przypadkach, o których mowa w 

art. 172b ust. 9.  

7. Do wypłaty świadczenia teleinformatycznego stosuje się przepisy art. 172b ust. 10–

12.> 
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USTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1369) 

Art.  65. 

1. Do zadań Kolegium należy wyrażanie opinii w sprawach: 

1) kierunków i planów na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom cyberbezpieczeństwa; 

1a) planowanych do ustalenia przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 

projekcie rozstrzygnięcia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości, o którym mowa 

w art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875), jeżeli ta decyzja jest wydawana 

po przeprowadzeniu aukcji, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 

lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne; 

2) wykonywania przez CSIRT MON, CSIRT NASK, Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego realizującego zadania w ramach CSIRT GOV, sektorowe zespoły 

cyberbezpieczeństwa i organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa powierzonych 

im zadań zgodnie z kierunkami i planami na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom 

cyberbezpieczeństwa; 

3) współdziałania organów prowadzących lub nadzorujących CSIRT MON, CSIRT GOV 

i CSIRT NASK; 

4) współdziałania podmiotów CSIRT MON, CSIRT NASK, Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz ministra - członka Rady Ministrów właściwego 

do spraw koordynowania działalności służb specjalnych, sektorowych zespołów 

cyberbezpieczeństwa i organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa; 

5) organizacji wymiany informacji istotnych dla cyberbezpieczeństwa i międzynarodowej 

pozycji Rzeczypospolitej Polskiej między organami administracji rządowej; 

6) wniosków CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV w sprawie rekomendacji 

dotyczących stosowania urządzeń informatycznych lub oprogramowania [.] <;> 

<7) wniosków o przyznanie świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 

5 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób 

realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. …) w zakresie 

maksymalnej kwoty prognozowanych kosztów, związanych z przyznaniem 

świadczenia teleinformatycznego.> 

http://lex.senat.pl/#/document/17116702?unitId=art(118)ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17116702?unitId=art(116)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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1a. Opinia w sprawie projektu rozstrzygnięcia decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1a, 

wydawana jest przez Kolegium w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu 

przekazanego do zaopiniowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

2. Do zadań Kolegium należy opracowywanie rekomendacji dla Rady Ministrów dotyczących 

działań w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym, o których 

mowa w art. 67. 

Art.  74. 

1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 73, nakłada, w drodze decyzji, organ właściwy do 

spraw cyberbezpieczeństwa. 

[2. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 73, stanowią dochód budżetu 

państwa.] 

<2. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 73, stanowią przychód 

Funduszu Cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 17 listopada 

2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z 

zakresu cyberbezpieczeństwa, w zakresie maksymalnej kwoty prognozowanych 

kosztów związanych z przyznaniem świadczenia teleinformatycznego, o którym 

mowa w art. 5 tej ustawy.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 

695) 

Art.  34. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie: 

1) art. 29 ust. 7 i art. 29e ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 29 ust. 7 i art. 29e ustawy 

zmienianej w art. 1, jednak nie dłużej niż do dnia 1 stycznia [2022 r.] <2023 r.>, i mogą 

być zmieniane; 

2) art. 122 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 8 zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w 

art. 8 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 

2020 r.; 

http://lex.senat.pl/#/document/17624877?unitId=art(29)ust(7)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17624877?unitId=art(29(e))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17624877?unitId=art(29)ust(7)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17624877?unitId=art(29(e))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16901353?unitId=art(122)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16901353?unitId=art(122)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16901353?unitId=art(122)ust(2)&cm=DOCUMENT
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3) art. 152 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 8 zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 152 ust. 9 ustawy zmienianej w 

art. 8, jednak nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 2021 r. 

 

Art.  38. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1) art. 11 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia; 

1a) 8  art. 1 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695); 

2) 9  art. 8 pkt 7 lit. b i art. 11 pkt 9 i 12 lit. b i c, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 

2021 r.; 

3) art. 1 pkt 10 lit. a, b tiret pierwsze i trzecie oraz lit. c w zakresie art. 29 ust. 2a ustawy 

zmienianej w art. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia [2022 r.] <2023 r.> 

http://lex.senat.pl/#/document/16901353?unitId=art(152)ust(9)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16901353?unitId=art(152)ust(9)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17624877?unitId=art(29)ust(2(a))&cm=DOCUMENT

