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Szanowna Pani Marszałek 

Na podstawie art. 118 ust. 1 i art. 123 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy 

 - o szczególnych zasadach wynagradzania osób 

realizujących zadania z zakresu 

cyberbezpieczeństwa. 

Rada Ministrów uznała ww. projekt za pilny, ponieważ ma on na celu 

zwiększenie bezpieczeństwa państwa przez wprowadzenie instrumentu finansowego 

zapewniającego w sektorze publicznym kadrę wyspecjalizowaną w obszarze 

cyberbezpieczeństwa. 

Do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych 

został upoważniony Minister Cyfryzacji. 

 

 Z poważaniem 

 Mateusz Morawiecki 

 /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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Projekt 

U S T AWA  

z dnia  

o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania 

z zakresu cyberbezpieczeństwa1) 

Art. 1. Ustawa określa zasady: 

1) działania Funduszu Cyberbezpieczeństwa, zwanego dalej „Funduszem”; 

2) gromadzenia środków Funduszu; 

3) udzielania finansowania ze środków Funduszu; 

4) przyznawania świadczenia teleinformatycznego osobom realizującym zadania z zakresu 

cyberbezpieczeństwa. 

Art. 2. 1. Celem Funduszu jest wsparcie działań zmierzających do zapewnienia 

bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami. 

2. Fundusz jest państwowym funduszem celowym. 

3. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw informatyzacji. 

4. Przychodami Funduszu są: 

1) wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 73 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. 

o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369); 

2) środki, o których mowa w ust. 6 i 8;  

3) dotacje z budżetu państwa; 

4) inne przychody.  

                                                 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 12 października 

1990 r. o Straży Granicznej, ustawę z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 

zawodowych oraz ich rodzin, ustawę 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, ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu, ustawę z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawę z 

dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie 

funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawę z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, ustawę z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych, ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, ustawę z dnia 5 lipca 2018 

r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. 
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5. Środki Funduszu przeznacza się na świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa 

w art. 5, oraz koszty z nim związane. 

6. Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu 

Badawczego może, w drodze porozumienia z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, 

przekazać część środków z planu finansowego tego instytutu, w tym z wypracowanego przez 

Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy zysku netto za 

poprzedni rok obrotowy, do Funduszu. 

7. Koszty obsługi Funduszu są finansowane z budżetu państwa, z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji. 

8. Minister właściwy do spraw informatyzacji może, w drodze porozumienia z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych, przekazać część środków z Funduszu 

Szerokopasmowego, o którym mowa w art. 16a ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 

rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 777 i 784), do Funduszu. 

9. Warunkiem ubiegania się o wsparcie ze środków Funduszu jest realizacja przez osoby, 

o których mowa w art. 5, zadań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów 

teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami. 

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

dysponentem Funduszu a wnioskodawcą, będącym podmiotem wskazanym w art. 5. 

11. Minister właściwy do spraw informatyzacji przedstawia sejmowej Komisji do Spraw 

Służb Specjalnych sprawozdanie z dysponowania środkami Funduszu za dany kwartał 

w terminie 21 dni od zakończenia kwartału. 

Art. 3. 1. Warunkiem ubiegania się o wsparcie ze środków Funduszu w zakresie, 

o którym mowa w art. 2 ust. 5, jest złożenie wniosku do ministra właściwego do spraw 

informatyzacji, zawierającego: 

1) szczegółowy opis zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa wraz z liczbą osób wykonujących 

dane zadanie; 

2) oświadczenie kierownika podmiotu będącego wnioskodawcą o spełnieniu wymagań 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 1; 

3) wskazanie maksymalnej kwoty prognozowanych kosztów, związanych z przyznaniem 

świadczenia teleinformatycznego; 

4) oczekiwany termin otrzymania z Funduszu środków na wypłatę świadczenia 

teleinformatycznego. 
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2. Maksymalna kwota prognozowanych kosztów stanowi limit kosztów, jakie ponosi 

Fundusz w związku z finansowaniem świadczenia teleinformatycznego dla danego podmiotu 

w danym roku. 

3. Wnioskodawca składa wniosek raz w roku w terminie do dnia 31 sierpnia roku 

poprzedzającego wypłatę świadczenia teleinformatycznego, pod rygorem pozostawienia 

wniosku bez rozpoznania. 

4. W razie stwierdzenia braków formalnych minister właściwy do spraw informatyzacji 

wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

5. W razie stwierdzenia omyłki we wniosku minister właściwy do spraw informatyzacji: 

1) poprawia tę omyłkę z urzędu, jeżeli jest to oczywista omyłka pisarska, informując o tym 

wnioskodawcę, albo  

2) wzywa wnioskodawcę do poprawienia omyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

Art. 4. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje spełniający wymagania 

formalne wniosek do Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie 

z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.  

2. Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa nie później niż do dnia 31 grudnia roku 

poprzedzającego wypłatę świadczenia teleinformatycznego wydaje opinię w przedmiocie 

wniosku w zakresie maksymalnej kwoty prognozowanych kosztów związanych z przyznaniem 

świadczenia teleinformatycznego.  

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje z Funduszu środki na wypłatę 

świadczenia teleinformatycznego na dany rok kalendarzowy, w terminie wskazanym przez 

wnioskodawcę we wniosku, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kolegium do Spraw 

Cyberbezpieczeństwa. 

4. W przypadku zmiany maksymalnej kwoty prognozowanych kosztów związanych 

z przyznaniem świadczenia teleinformatycznego albo negatywnej opinii Kolegium do Spraw 

Cyberbezpieczeństwa wnioskodawca może złożyć zmieniony wniosek po terminie, o którym 

mowa w art. 3 ust. 3. 

5. Zmieniony wniosek wymaga uzyskania pozytywnej opinii Kolegium do Spraw 

Cyberbezpieczeństwa. 

6. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki na wypłatę świadczenia 

teleinformatycznego wnioskodawca zwraca do Funduszu. 
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Art. 5. Dodatek do wynagrodzenia za pracę, a w przypadku funkcjonariuszy i żołnierzy 

zawodowych świadczenie pieniężne, zwane dalej „świadczeniem teleinformatycznym”, może 

być przyznane osobom realizującym zadania: 

1) w organach i podmiotach, o których mowa w art. 26, art. 41, art. 44 lub art. 62 ustawy 

z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa; 

2) w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa w: 

a) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

b) Agencji Wywiadu, 

c) Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,  

d) jednostkach organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów lub ministrom, 

e) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w urzędach obsługujących ministrów, 

f) Policji, 

g) Prokuraturze, 

h) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

i) Służbie Wywiadu Wojskowego, 

j) Straży Granicznej, 

k) Służbie Ochrony Państwa 

– zwane dalej „zadaniami z zakresu cyberbezpieczeństwa”. 

Art. 6. 1. Wysokość wynagrodzenia za pracę wraz z dodatkami albo uposażenia wraz 

z dodatkami, z uwzględnieniem świadczenia teleinformatycznego, nie może przekroczyć 

dwudziestojednokrotności kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, określonej 

w ustawie budżetowej. 

2. Świadczenie teleinformatyczne jest przyznawane corocznie na okres realizacji zadań 

z zakresu cyberbezpieczeństwa.  

3. Przyznania i cofnięcia świadczenia teleinformatycznego dokonuje kierownik podmiotu, 

w którym osoby realizujące zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa są zatrudnione albo pełnią 

służbę jako funkcjonariusze albo żołnierze zawodowi.  

4. Osoba realizująca zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa traci prawo do przyznanego 

świadczenia teleinformatycznego w przypadku:  

1) ukarania karą porządkową albo karą dyscyplinarną;  

2) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, trwającej co najmniej 2 dni;  

3) stawienia się do pracy albo do pełnienia służby w stanie nietrzeźwości lub wskazującym 

na spożycie alkoholu albo pod wpływem środków odurzających;  
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4) spożywania alkoholu lub używania środków odurzających w czasie pracy albo pełnienia 

służby;  

5) opuszczenia miejsca pracy albo pełnienia służby bez usprawiedliwienia.  

5. Ponowne ustalenie wysokości świadczenia teleinformatycznego, w przypadku 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, nie może nastąpić wcześniej niż po upływie: 

1) okresu 3 miesięcy – w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lub 5;  

2) okresu 6 miesięcy – w przypadkach innych niż określone w ust. 4 pkt 2 lub 5. 

6. Świadczenia teleinformatycznego nie wypłaca się za okres:  

1) korzystania z urlopu bezpłatnego;  

2) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy albo w służbie, trwającej krócej niż 2 dni;  

3) usprawiedliwionej nieobecności w pracy albo w służbie, z wyłączeniem urlopu 

wypoczynkowego, dodatkowego urlopu wypoczynkowego oraz urlopu 

okolicznościowego. 

7. Świadczenie teleinformatyczne jest wypłacane w terminie płatności wynagrodzenia za 

pracę albo uposażenia w miesiącu następującym po miesiącu, za który to świadczenie 

przysługuje, a za grudzień – w tym miesiącu.  

8. Jeżeli podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia teleinformatycznego nie otrzymał 

środków finansowych na ten cel, świadczenie może nie zostać wypłacone. 

9. W zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy dotyczące zatrudnienia 

albo pełnienia służby stosowane odpowiednio w podmiotach, w których osoby realizujące 

zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa są zatrudnione albo pełnią służbę.  

10. Świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5, nie wlicza się do ustalania 

wysokości wynagrodzenia na potrzeby obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej lub 

odprawy emerytalnej lub rentowej, a także nie uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia 

rocznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym 

wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1872). 

Art. 7. 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:  

1) szczegółowe zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa i podział ich na grupy, 

2) doświadczenie zawodowe lub wymóg posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu 

cyberbezpieczeństwa wymagane do realizacji zadań z poszczególnych grup, 

3) przedziały kwotowe wysokości świadczenia teleinformatycznego, uwzględniając podział 

zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa na grupy, o którym mowa w pkt 1 
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– biorąc pod uwagę znaczenie i wpływ realizacji poszczególnych zadań dla zapewnienia 

bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami, stawki rynkowe, 

plan finansowy Funduszu, wymagania kwalifikacyjne określone dla osób realizujących 

podobne zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa na rynku oraz potrzebę zapewnienia 

właściwej realizacji zadań. 

2. Kierownik podmiotu, w którym są zatrudnione osoby realizujące zadania z zakresu 

cyberbezpieczeństwa albo na rzecz którego realizują te zadania osoby będące 

funkcjonariuszami bądź żołnierzami zawodowymi, przed przyznaniem świadczenia 

teleinformatycznego weryfikuje spełnienie przez te osoby wymagań. 

3. Weryfikacja spełnienia wymogów w zakresie wymaganego doświadczenia 

zawodowego odbywa się przez analizę dokumentów potwierdzających ich spełnienie, 

przedłożonych przez osobę realizującą albo mającą realizować zadania z zakresu 

cyberbezpieczeństwa.  

4. Wymóg posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa jest 

weryfikowany przez sprawdzian wiedzy, przeprowadzany w formie pisemnej lub ustnej, przez 

kierownika podmiotu.  

5. Kierownik podmiotu może zdecydować o przeprowadzeniu sprawdzianu wiedzy, 

o którym mowa w ust. 4, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przeprowadzenie 

sprawdzianu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności 

wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której sprawdzający wiedzę 

i osoba, której wiedza jest sprawdzana, mogą wypowiadać się w toku posiedzenia, 

z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Z przeprowadzonego sprawdzianu 

sporządza się protokół. 

6. Kierownik podmiotu może odstąpić od przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy, 

o którym mowa w ust. 4, w przypadku przedłożenia przez osobę realizującą albo mającą 

realizować zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa aktualnego dokumentu potwierdzającego 

posiadanie specjalistycznej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa w zakresie zgodnym 

z zadaniami na stanowisku. 

7. W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy w trybie 

określonym w ust. 5, w miejsce kopii arkusza egzaminacyjnego lub protokołu 

przeprowadzonego egzaminu załącza się kopie dokumentów potwierdzających posiadanie 

specjalistycznej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa. 
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Art. 8. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882 i …) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 108 w ust. 1 po pkt 5b dodaje się pkt 5c w brzmieniu: 

„5c) świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia … 

o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu 

cyberbezpieczeństwa (Dz. U. … ), zwane dalej „świadczeniem 

teleinformatycznym”;”;  

2) po art. 120b dodaje się art. 120c w brzmieniu: 

„Art. 120c. 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), 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. 7 ust. 1 ustawy z dnia … 

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 którym 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 odpowiednio. 

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

mowa w art. 120a ust. 10.  

7. Do wypłaty świadczenia teleinformatycznego stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 120a ust. 11–13.”. 

Art. 9. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1486, 1728 i 1898) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 112 po pkt 5b dodaje się pkt 5c w brzmieniu: 
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„5c) świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia … 

o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu 

cyberbezpieczeństwa (Dz. U. …), zwane dalej „świadczeniem 

teleinformatycznym”;”; 

2) po art. 117d dodaje się art. 117e w brzmieniu: 

„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), 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. 7 ust. 1 ustawy z dnia … 

o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu 

cyberbezpieczeństwa.  

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 którym 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 odpowiednio. 

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

mowa w art. 117d ust. 9.  

7. Do wypłaty świadczenia teleinformatycznego stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 117d ust. 10–12.”. 

Art. 10. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 

zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586 i 2320) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia … 

o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu 
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cyberbezpieczeństwa (Dz. U. …), nie wlicza się do podstawy wymiaru emerytury lub 

renty inwalidzkiej, o której mowa w ust. 1.”; 

2) w art. 6a po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

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

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) w art. 24 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„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 … o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących 

zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.”. 

Art. 11. W ustawie 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) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

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

o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu 

cyberbezpieczeństwa (Dz. U. …), nie wlicza się do podstawy wymiaru emerytury lub 

renty inwalidzkiej, o której mowa w ust. 1 lub 1a.”; 

2) w art. 18f po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu: 

„2d. Świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia … 

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 art. 24 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„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, 
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o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia …. o szczególnych zasadach wynagradzania 

osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.”. 

Art. 12. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 123 po ust. 1 dodaje się ust. la w brzmieniu: 

„la. Funkcjonariuszowi, realizującemu zadania, o których mowa w art. 5 ustawy 

z dnia … o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu 

cyberbezpieczeństwa (Dz. U. …), poza świadczeniami pieniężnymi, o których mowa 

w ust. 1, przysługuje świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 tej ustawy.”; 

2) po art. 126 dodaje się art. 126a w brzmieniu: 

„Art. 126a. 1. Do ustalenia wysokości świadczenia teleinformatycznego, o którym 

mowa w art. 5 ustawy z dnia … o szczególnych zasadach wynagradzania osób 

realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, stosuje się przepisy wydane na 

podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy.  

2. Świadczenie teleinformatyczne jest przyznawane na czas wykonywania zadań, 

o których mowa w art. 5 ustawy z dnia … o szczególnych zasadach wynagradzania osób 

realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. 

3. Szef właściwej Agencji wydaje rozkaz personalny w formie decyzji 

administracyjnej w przedmiocie przyznania świadczenia teleinformatycznego. 

4. Świadczenia teleinformatycznego 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. 

5. Jeżeli po przyznaniu świadczenia teleinformatycznego funkcjonariusz przestanie 

realizować zadania, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia … o szczególnych zasadach 

wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, 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. 
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6. Świadczenia teleinformatycznego 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) zawieszenia w czynnościach służbowych, 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 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 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. 

9. Świadczenie teleinformatyczne płatne jest w terminie płatności uposażenia. 

10. Prawo do świadczenia teleinformatycznego 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.”. 

Art. 13. W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1131 i 1666) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 25a dodaje się art. 25b w brzmieniu: 

„Art. 25b. 1. Żołnierzowi zawodowemu można powierzyć realizację zadań, 

o których mowa w art. 5 ustawy z dnia … o szczególnych zasadach wynagradzania osób 

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

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. 
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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; 

3) wysokość świadczenia teleinformatycznego dla żołnierza zawodowego.”; 

2) w art. 73 w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: 

„7a) świadczenie teleinformatyczne;”;  

3) po art. 88 dodaje się art. 88a w brzmieniu: 

„Art. 88a. 1. Żołnierzowi zawodowemu realizującemu zadania, o których mowa 

w art. 5 ustawy z dnia … o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących 

zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, przysługuje świadczenie teleinformatyczne na 

czas wykonywania tych zadań w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy. 

2. Przy ustalaniu wysokości świadczenia teleinformatycznego uwzględnia się 

w szczególności kwalifikacje zawodowe posiadane przez żołnierza zawodowego oraz 

stopień złożoności zadań, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia … o szczególnych 

zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. 

3. Wysokość świadczenia teleinformatycznego 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;  

5) zwolnienia żołnierza zawodowego z wykonywania zadań służbowych w przypadku, 

o którym mowa w art. 62 ust. 11 ustawy; 

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

niewykonywanie zadań, trwających co najmniej jeden miesiąc. 
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4. Do ustalania wysokości świadczenia teleinformatycznego stosuje się art. 76 ust. 2 

i 3 ustawy.  

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

zawodowego przez okres całego miesiąca kalendarzowego, świadczenia 

teleinformatycznego nie wypłaca się. 

6. Świadczenia teleinformatycznego 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 ustawy; 

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).”. 

Art. 14. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1671) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 92 po ust. 1 dodaje się ust. la w brzmieniu: 

„1a. Funkcjonariuszowi realizującemu zadania, o których mowa w art. 5 ustawy 

z dnia … o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu 

cyberbezpieczeństwa (Dz. U. …), poza świadczeniami pieniężnymi, o których mowa 

w ust. 1, przysługuje świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 tej ustawy.”; 

2) po art. 99 dodaje się art. 99a w brzmieniu: 

„Art. 99a. 1. Świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 

… 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 w drodze decyzji 

administracyjnej. 

3. Świadczenia teleinformatycznego nie przyznaje się funkcjonariuszowi: 

1) przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne do czasu 

prawomocnego zakończenia tego postępowania; 
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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 funkcjonariusz przestanie 

realizować zadania, o których mowa w ust. 1, albo wystąpią okoliczności, o których mowa 

w art. 5 ustawy z dnia … o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących 

zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, Szef CBA niezwłocznie wydaje decyzję 

o cofnięciu świadczenia teleinformatycznego. 

5. Świadczenia teleinformatycznego 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) zawieszenia w czynnościach służbowych, 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 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 płatne jest w terminie płatności uposażenia. 

8. Prawo do świadczenia teleinformatycznego wygasa z ostatnim dniem miesiąca, 

w którym decyzja, o której mowa w ust. 5, 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.”. 

Art. 15. W ustawie 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) w art. 46 

dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 

„2b. W zakresie świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy 

z dnia … o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu 

cyberbezpieczeństwa (Dz. U. …), 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 
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9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz 

Służby Wywiadu Wojskowego.”. 

Art. 16. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby 

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

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„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 ... o szczególnych zasadach 

wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. ...) 

odpowiednio przeliczone zgodnie z art. 110 ustawy, o której mowa w ust. 1.”; 

2) w art. 83 po ust. 1 dodaje się ust. la w brzmieniu: 

„1a. Funkcjonariuszowi, realizującemu zadania, o których mowa odpowiednio 

w art. 5 ustawy z dnia … o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących 

zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, przysługuje świadczenie teleinformatyczne, 

o którym mowa w art. 5 tej ustawy.”; 

3) po art. 83 dodaje się art. 83a w brzmieniu: 

„Art. 83a. 1. Do ustalenia wysokości świadczenia teleinformatycznego, o którym 

mowa w art. 5 ustawy z dnia … o szczególnych zasadach wynagradzania osób 

realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, stosuje się przepisy wydane na 

podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy. 

2. Świadczenie teleinformatyczne jest przyznawane na czas wykonywania zadań, 

o których mowa odpowiednio w art. 5 ustawy z dnia … o szczególnych zasadach 

wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. 

3. Świadczenie teleinformatyczne 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 jest przyznawane na wniosek kierownika 

jednostki organizacyjnej, wykonującej zadania określone w art. 5 ustawy z dnia … 

o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu 

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

administracyjnej w przedmiocie przyznania świadczenia teleinformatycznego. 

6. Świadczenia teleinformatycznego 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 ścigane z oskarżenia publicznego 

przestępstwo umyślne 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 funkcjonariusz przestanie 

realizować zadania, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia … o szczególnych zasadach 

wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, albo wystąpią 

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

rozkaz personalny w formie decyzji administracyjnej w przedmiocie cofnięcia 

świadczenia teleinformatycznego. 

8. Wysokość świadczenia teleinformatycznego za dany miesiąc obniża się o 1/30 

część świadczenia teleinformatycznego za każdy dzień niewykonywania przez 

funkcjonariusza obowiązków, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia … o szczególnych 

zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, 

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 wygasa z ostatnim dniem miesiąca, 

w którym nastąpiło zwolnienie funkcjonariusza ze służby lub zaistniały okoliczności 

uzasadniające wygaśnięcie tego prawa.”; 
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4) art. 103 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 103. Przepisu art. 102 ust. 1 i 2 nie stosuje się do świadczenia 

teleinformatycznego oraz 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. 17. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1383 oraz z 2021 r. poz. 1192) w art. 19 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„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 ustawie z dnia … o szczególnych 

zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.”. 

Art. 18. W ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 777 i 784) w art. 16a po ust. 4 dodaje się ust. 4a 

w brzmieniu: 

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

o którym mowa w ustawie z dnia … o szczególnych zasadach wynagradzania osób 

realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Przekazanie środków następuje 

w drodze porozumienia.”. 

Art. 19. W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 575 i 1728) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 172 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

„9) świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia … 

o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu 

cyberbezpieczeństwa (Dz. U. …), zwane dalej „świadczeniem 

teleinformatycznym”;”; 

2) po art. 172b dodaje się art. 172c w brzmieniu: 

„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), lub w zakresie zapewnienia 

cyberbezpieczeństwa w Służbie Ochrony Państwa przyznaje się na okres ich 

wykonywania świadczenie teleinformatyczne. 
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2. Do ustalenia wysokości świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa 

w ust. 1, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia … 

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 którym 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 odpowiednio. 

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

mowa w art. 172b ust. 9.  

7. Do wypłaty świadczenia teleinformatycznego stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 172b ust. 10–12.”. 

Art. 20. W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1369) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 65 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) wniosków o przyznanie świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa 

w ustawie z dnia … o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących 

zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. …) w zakresie maksymalnej kwoty 

prognozowanych kosztów, związanych z przyznaniem świadczenia 

teleinformatycznego.”; 

2)  w art. 74 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

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

Funduszu Cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie z dnia … o szczególnych 

zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, w 

zakresie maksymalnej kwoty prognozowanych kosztów, związanych z przyznaniem 

świadczenia teleinformatycznego.”. 

Art. 21. Tworzy się Fundusz.  
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Art. 22. 1. W terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy minister właściwy do 

spraw informatyzacji przekaże środki w wysokości do 150,00 mln zł na rachunek Funduszu, 

ze środków budżetu państwa, z części, której jest dysponentem. 

2. Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu 

Badawczego może przekazać, na podstawie porozumienia zawartego z ministrem właściwym 

do spraw informatyzacji, do dnia 31 grudnia 2022 r. na rachunek Funduszu łącznie środki 

w wysokości do 100,00 mln zł ze środków z zysku instytutu oraz z funduszu rezerwowego, 

o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383 oraz z 2021 r. poz. 1192). 

3. Przekazanie środków, o których mowa w ust. 2, ujmuje się w planie finansowym 

Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego jako 

odrębną pozycję. 

Art. 23. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 3 ust. 1, składany w celu sfinansowania 

świadczenia teleinformatycznego w 2022 r., kierownik podmiotu składa w terminie do dnia 

21 stycznia 2022 r. 

2. Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa wydaje opinię, o której mowa w art. 4, nie 

później niż do dnia 14 lutego 2022 r. 

3. Świadczenie teleinformatyczne jest wypłacane od dnia 1 marca 2022 r. 

Art. 24. Minister właściwy do spraw informatyzacji przekaże sejmowej Komisji do 

Spraw Służb Specjalnych pierwsze sprawozdanie z dysponowania środkami Funduszu, za 

I kwartał 2022 r., w terminie 21 dni od zakończenia tego kwartału. 

Art. 25. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 27 – 

informatyzacja, będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, wynosi: 

1) w 2022 r. – 150,00 mln zł; 

2) w 2023 r. – 100,00 mln zł; 

3) w 2024 r. – 100,00 mln zł; 

4) w 2025 r. – 100,00 mln zł; 

5) w 2026 r. – 100,00 mln zł; 

6) w 2027 r. – 100,00 mln zł; 

7) w 2028 r. – 100,00 mln zł; 

8) w 2029 r. – 100,00 mln zł; 

9) w 2030 r. – 100,00 mln zł; 
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10) w 2031 r. – 100,00 mln zł. 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji nadzoruje i monitoruje wykorzystanie 

limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według 

stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału – według stanu na dzień 

20 listopada. 

3. W przypadku gdy wielkość wydatków, o których mowa w ust. 1, po trzech kwartałach 

wyniesie łącznie więcej niż 75% limitu przewidzianego na dany rok, wielkość wydatków 

w czwartym kwartale obniża się o kwotę przekroczenia, określając zakres ograniczeń dla 

poszczególnych zadań realizowanych na podstawie niniejszej ustawy. 

Art. 26. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



UZASADNIENIE 

Wzrastająca liczba incydentów cyberbezpieczeństwa oraz pojawiające się nowe zagrożenia, jak 

również coraz większa dostępność usług publicznych online, powodują, że instytucje publiczne 

odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo państwa potrzebują dysponować wysoko 

wykwalifikowaną kadrą. Rynek specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa jest rynkiem 

bardzo konkurencyjnym. Wynagrodzenia oferowane w sektorze prywatnym znacznie 

przewyższają wynagrodzenia oferowane przez instytucje publiczne, które są ograniczane 

określonymi widełkami płacowymi. Powoduje to odpływ kadr z sektora publicznego. 

Niezbędne jest zatem wprowadzenie odpowiednich instrumentów finansowych, które pozwolą 

na pozyskanie i utrzymanie specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa w sektorze 

publicznym.  

Projekt zakłada utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, z którego będą finansowane 

świadczenia teleinformatyczne dla osób pracujących na stanowiskach związanych z 

zapewnianiem cyberbezpieczeństwa w państwie. Pozwoli to zapewnić konkurencyjne 

wynagrodzenia dla specjalistów cyberbezpieczeństwa zatrudnionych w administracji 

publicznej oraz w służbach specjalnych. Stworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa wpisuje 

się w cele określone w Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019–

2024, zgodnie z którą będą podejmowane działania zwiększające zarobki pracowników 

administracji publicznej, zajmujących się cyberbezpieczeństwem, do poziomu, jaki mogliby 

uzyskać, zatrudniając się w sektorze prywatnym1). 

Utworzony zostanie Fundusz Cyberbezpieczeństwa w formie państwowego funduszu 

celowego, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw informatyzacji. Przychody 

funduszu stanowić będą: 

1) wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 73 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o 

krajowym systemie cyberbezpieczeństwa; 

2) środki przekazane z NASK-PIB (w drodze porozumienia z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji); 

3) środki przekazane z Funduszu Szerokopasmowego (w drodze porozumienia ministra 

właściwego do spraw informatyzacji z ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych); 

                                                 

1) Pkt 8.1 załącznika do uchwały nr 125 Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie Strategii 

Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019–2024 (M.P. poz. 1037). 
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4) dotacje z budżetu państwa; 

5) inne przychody. 

Fundusz będzie służył realizacji wyodrębnionych i konkretnie zdefiniowanych zadań, a jego 

środki zostaną przeznaczone na świadczenie teleinformatyczne oraz koszty z nim związane.  

Przepisy projektu ustawy określają warunki ubiegania się o środki Funduszu 

Cyberbezpieczeństwa w zakresie pokrycia kosztów świadczenia teleinformatycznego oraz 

innych kosztów z nim związanych. 

Świadczenie teleinformatyczne będzie dodatkiem do wynagrodzenia lub dodatkiem do 

uposażenia. Przysługiwać będzie osobom realizującym zadania w CSIRT poziomu krajowego, 

w organach właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa, obsługującym Pełnomocnika do spraw 

cyberbezpieczeństwa, a także zadania dotyczące zapewnienia cyberbezpieczeństwa w: 

 Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

 Agencji Wywiadu, 

 Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,  

 jednostkach organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów albo ministrom, 

 Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w urzędach obsługujących ministrów,  

 Policji, 

 Prokuraturze, 

 Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

 Służbie Wywiadu Wojskowego, 

 Straży Granicznej, 

 Służbie Ochrony Państwa. 

Świadczenie będzie wypłacane zarówno osobom, które zapewniają cyberbezpieczeństwo w 

poszczególnych instytucjach, jak i wykonującym zadania kluczowe dla funkcjonowania 

krajowego systemu cyberbezpieczeństwa np. w ramach CSIRT poziomu krajowego. Przepisy 

te stanowią gwarancję, że wszystkie osoby zaangażowane w zwalczanie cyberzagrożeń będą 

otrzymywać wynagrodzenie adekwatne do ich kompetencji i pracy. 

Wysokość wynagrodzenia za pracę albo uposażenia z uwzględnieniem świadczenia 

teleinformatycznego może wynosić maksymalnie do dwudziestojednokrotności kwoty bazowej 

dla członków korpusu służby cywilnej, ustalanej w ustawie budżetowej. Zasadne jest, aby 

odniesienie w ustawie dotyczyło wyłącznie  jednego rodzaju kwoty bazowej, aby zapewnić, że 



– 3 – 

 

maksymalny próg związany z wysokością wynagrodzenia za pracę albo uposażenia z 

uwzględnieniem świadczenia teleinformatycznego był jednolity dla wszystkich osób 

(niezależnie od statusu pracownika, funkcjonariusza czy żołnierza). 

Projektowane przepisy określają podstawowe zasady związane z przyznawaniem, wypłacaniem 

oraz cofaniem świadczenia teleinformatycznego. 

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zadania z zakresu 

cyberbezpieczeństwa i ich podział na grupy, doświadczenie zawodowe lub wymóg posiadania 

specjalistycznej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa wymagane na stanowiskach, na 

których realizowane są zadania, za które przysługuje świadczenie teleinformatyczne oraz 

przedziały kwotowe wysokości świadczenia teleinformatycznego w związku z podziałem 

zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa na grupy. Wysokość dofinansowania będzie zależała od 

konkretnych zadań, jakie dane osoby będą wykonywały w danym podmiocie.  

Proponowane rozwiązanie sprzyja zapewnieniu wysoko wykwalifikowanej kadry dla 

podmiotów publicznych zajmujących się cyberbezpieczeństwem państwa. Pozwoli ono na 

zatrzymanie odpływu wykwalifikowanych pracowników oraz zatrudnienie nowych ekspertów. 

W projekcie uregulowano kwestie związane z utworzeniem Funduszu Cyberbezpieczeństwa w 

aspekcie finansowym. Ze względu na to, że Fundusz powinien jak najszybciej rozpocząć swe 

działanie, tak aby zapewnić wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa w całym systemie, 

konieczne jest wyposażenie go w odpowiednie środki na rozpoczęcie działalności. Środki te 

będą przekazane z budżetu państwa, Funduszu Szerokopasmowego oraz ewentualnie ze 

środków z zysku instytutu oraz z funduszu rezerwowego Naukowej i Akademickiej Sieci 

Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego. Należy podkreślić, że w zakresie, w 

jakim ustawa nakłada możliwość przekazania środków przez instytut badawczy, wprowadzono 

przepis o charakterze lex specialis, a środki, które byłyby przekazane, są środkami w kwocie, 

która nie wpłynęłaby negatywnie na funkcjonowanie NASK – PIB, za to przyczyniłaby się do 

osiągnięcia ważnych celów Funduszu Cyberbezpieczeństwa. 

Wprowadzono zmiany w obowiązujących przepisach szeregu ustaw, aby w sposób 

kompleksowy uregulować kwestie przyznawania świadczenia teleinformatycznego, jego 

wypłacania oraz cofania.  
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Wnioski o sfinansowanie świadczenia teleinformatycznego w 2022 r. muszą zostać złożone do 

21 stycznia 2022 r. przez kierownika właściwego podmiotu. W rzeczonym roku świadczenie 

teleinformatyczne będzie mogło być wypłacane od 1 marca 2022 r. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Wpływ projektu ustawy na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich 

przedsiębiorców został omówiony w ocenie skutków regulacji. 

Projekt nie będzie mieć wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, osób 

niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowana ustawa nie wymaga przedstawiania organom i instytucjom Unii Europejskiej, w 

tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 

procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), projekt zostanie udostępniony w 

Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów 

z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, 

z późn. zm.) projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

Na dzień sporządzenia uzasadnienia do projektu nie otrzymano zgłoszeń lobbingowych. 
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Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub 

Podsekretarza Stanu 

Janusz Cieszyński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Łukasz Wojewoda – Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, 

e-mail: sekretariat.dc@mc.gov.pl 

Marcin Wysocki – zastępca dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa,  

e-mail: sekretariat.dc@mc.gov.pl 

Data sporządzenia 

10 listopada 2021 r. 

 

Źródło:  

Strategia Cyberbezpieczeństwa 

Rzeczypospolitej Polskiej na lata 

2019–2024 

 

Nr w Wykazie prac legislacyjnych i 

programowych Rady Ministrów 

UD309 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Wzrastająca liczba incydentów cyberbezpieczeństwa oraz pojawiające się nowe zagrożenia, jak również coraz większa 

dostępność usług publicznych online powodują, że instytucje publiczne odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo państwa 

potrzebują dysponować wysoko wykwalifikowaną kadrą. Rynek specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa jest bardzo 

konkurencyjny. Wynagrodzenia oferowane w sektorze prywatnym znacznie przewyższają wynagrodzenia oferowane przez 

instytucje publiczne, które są ograniczane określonymi widełkami płacowymi. Skutkuje to często odpływem kadr z sektora 

publicznego. Niezbędne jest zatem wprowadzenie odpowiednich rozwiązań prawnych, które pozwolą na pozyskanie i 

utrzymanie specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Oczekiwany efekt wprowadzenia ww. narzędzi interwencji: 

 wprowadzone zostanie świadczenie teleinformatyczne, które będzie dodatkiem do uposażenia/wynagrodzenia dla osób 

zajmujących się cyberbezpieczeństwem państwa; 

 wzmocnione zostaną kadry administracji publicznej zajmujące się zapewnianiem cyberbezpieczeństwa państwa; 

 utworzony zostanie Fundusz Cyberbezpieczeństwa. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
osoby, które będą 

mogły otrzymać 

świadczenie 

teleinformatyczne 

ok. 1000 Szacunki KPRM Pozytywne, osoby te otrzymają dodatek do wynagrodzenia za pracę 

lub dodatek do uposażenia.  

Minister właściwy do 

spraw informatyzacji 

1 Informacja ogólnodostępna  Minister właściwy do spraw informatyzacji będzie dysponentem 

Funduszu Cyberbezpieczeństwa. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Nie dotyczy. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2021 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
9 

 
10 

Łącznie 
(0–10) 

Dochody ogółem 0 350,00 
150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1700,00 
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budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fundusz 
Cyberbezpieczeństw

a 

0 350,00 
150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

1700,00 

 

Fundusz 

Szerokopasmowy 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0 475,00 300,00 
300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

3175,00 

budżet państwa 0 150,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1050,00 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fundusz 

Cyberbezpieczeństwa 
0 125,00 150,00 

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1475,00 

Fundusz 

Szerokopasmowy 
 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

50,0 50,0 50,0 50,0 
550,00 

NASK-PIB  100,00          100,00 

Saldo ogółem 0 -125,00 
-150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 

-1475,00 

budżet państwa 0 -150,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -1050,00 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fundusz 
Cyberbezpieczeństwa 

0 225,00 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

225,00 

Fundusz 

Szerokopasmowy 
0 -100,00 -50,0 -50,0 -50,0 -50,0 -50,0 -50,0 -50,0 -50,0 -50,0 -550,00 

NASK-PIB  -100,00          -100,00 

Źródła 

finansowania  

Fundusz Cyberbezpieczeństwa będzie zasilony środkami z budżetu państwa, a w części z Naukowej i 

Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego i Funduszu 

Szerokopasmowego. 

Dodatkowe 

informacje, w 

tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do 

obliczeń założeń 

Utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa. 

W celu finansowania zadań podmiotów publicznych z zakresu cyberbezpieczeństwa zostanie utworzony 

Fundusz Cyberbezpieczeństwa. Będzie on państwowym funduszem celowym, a jego dysponentem 

będzie minister właściwy do spraw informatyzacji. 

W roku utworzenia Fundusz Cyberbezpieczeństwa zostanie zasilony środkami z: 

 budżetu państwa (do 150 mln zł); 

 Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego (do 100 

mln zł); 

 Z Funduszu Szerokopasmowego (do 100 mln zł). 

Przychodami Funduszu Cyberbezpieczeństwa w kolejnych latach po jego utworzeniu będą: 

 wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 73 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym 

systemie cyberbezpieczeństwa; 

 środki przekazane z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu 

Badawczego (w drodze porozumienia z ministrem właściwym do spraw informatyzacji); 

 środki przekazane z Funduszu Szerokopasmowego (w drodze porozumienia ministra 

właściwego do spraw informatyzacji z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych).  

W kolejnych latach z Funduszu Szerokopasmowego zostanie przekazane, według prognoz, 

50 mln zł rocznie; 

 dotacje z budżetu państwa w wysokości do 100 mln zł; 

 inne przychody. 

Środki z Funduszu będą przeznaczone na: 

1. świadczenie teleinformatyczne oraz koszty z nim związane; 

2. koszty związane z obsługą Funduszu. 
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Świadczenie teleinformatyczne. 

Koszt wypłaty świadczenia teleinformatycznego będzie uzależniony od liczby osób, które otrzymają ŚT 

oraz wartości dodatków. Kwota, którą dysponować będzie Fundusz Cyberbezpieczeństwa, zostanie 

podzielona pomiędzy dysponentów w oparciu o wnioski i z uwzględnieniem możliwości finansowych 

Funduszu. Szacuje się, że docelowo skorzysta z niego ok. 1000 pracowników i funkcjonariuszy, a łączna 

kwota wypłaconych świadczeń wyniesie 150 mln zł rocznie. 

Obsługa Funduszu Cyberbezpieczeństwa. 

Do obsługi Funduszu Cyberbezpieczeństwa zostaną wykorzystane etaty będące w dyspozycji ministra 

właściwego do spraw informatyzacji. 

 

Projekt nie będzie mieć wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, osób niepełnosprawnych 

oraz osób starszych. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie 

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

2021 r.) 

 duże przedsiębiorstwa - - - - - - - 

 sektor mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstw 

- - - - - - - 

 rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe, a 

także osoby starsze i 

niepełnosprawne 

- - - - - - - 

W ujęciu 

niepieniężnym 

 duże przedsiębiorstwa Projekt nie ma wpływu na duże przedsiębiorstwa. 

 sektor mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstw 

Projekt nie ma wpływu na sektor mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw.  

 rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe, a 

także osoby starsze i 

niepełnosprawne  

 

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na cyberbezpieczeństwo państwa, 

co pozwoli na zapewnienie bezpiecznych cyfrowych usług publicznych dla 

obywateli. 

Niemierzalne  -- - 

 - - 

Dodatkowe informacje, w tym 

wskazanie źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń założeń  
---- 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi 

przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 



4 

 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projekt pozytywnie wpłynie na osoby pracujące na rzecz cyberbezpieczeństwa państwa. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Wprowadzenie ustawy podniesie poziom bezpieczeństwa podmiotów krajowego systemu 

cyberbezpieczeństwa, w tym spółek Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, 

przez zwiększenie możliwości zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 



Projekt  

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia  

w sprawie szczegółowych zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa, wysokości świadczenia 

teleinformatycznego oraz doświadczenia zawodowego wymaganego do realizacji zadań 

z zakresu cyberbezpieczeństwa  

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia…….. o szczególnych zasadach wynagradzania 

osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. …), zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa:  

1) szczegółowe zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa i podział ich na grupy; 

2) doświadczenie zawodowe lub wymóg posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu 

cyberbezpieczeństwa wymagane do realizacji zadań z poszczególnych grup; 

3) przedziały kwotowe wysokości świadczenia teleinformatycznego w związku z 

podziałem zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa na grupy, o których mowa w pkt 1. 

§ 2. Ustala się tabelę zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa w podziale na grupy, 

doświadczenie zawodowe lub wymóg posiadania specjalistycznej wiedzy wymagane do 

realizacji zadań z poszczególnych grup oraz przedziały kwotowe wysokości świadczenia 

teleinformatycznego.  

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 
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Załącznik  

do rozporządzenia  

Rady Ministrów  

z dnia  

(poz.     ) 

Tabela zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa w podziale na grupy, doświadczenie 

zawodowe lub wymóg posiadania specjalistycznej wiedzy wymagane do realizacji zadań 

z poszczególnych grup oraz przedziały kwotowe wysokości świadczenia 

teleinformatycznego 

 

Grupa Szczegółowe zadania 

realizowane na stanowisku 

Wymagane 

doświadczenie lub 

wymóg posiadania 

specjalistycznej 

wiedzy z zakresu 

cyberbezpieczeństwa 

Przedział kwotowy 

wysokości 

świadczenia 

teleinformatycznego 

[w tys. zł brutto]  

 I.  analiza szkodliwego 

oprogramowania 

co najmniej 2 lata 

doświadczenia 

zawodowego w 

wykonywaniu zadań, o 

których mowa w 

Grupie I 

6-30 

analiza powłamaniowa 

(forensic) 

aktywne poszukiwanie 

podatności w otwartych sieciach 

obsługa incydentów (first 

responder) 

rozwijanie narzędzi 

analitycznych 

prowadzenie testów 

penetracyjnych 

wykrywanie zagrożeń lub 

incydentów (cyber threat 

intelligence) 

badanie bezpieczeństwa i 

testowanie sprzętu lub 

oprogramowania 

prowadzenie audytów 

bezpieczeństwa systemów 

informacyjnych 

kierowanie SOC 

kierowanie CSIRT 

rozwijanie narzędzi do 

prowadzenia działań 

operacyjnych 

II. korelacja danych lub budowa 

map sytuacyjnych 

co najmniej 2 lata 

doświadczenia 

zawodowego w 

4-20 

prowadzenie szkoleń z zakresu 
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cyberbezpieczeństwa wykonywaniu zadań, o 

których mowa w 

Grupie II 
tworzenie rekomendacji 

(technicznych oraz ogólnych) z 

obszaru cyberbezpieczeństwa 

prowadzenie nadzoru nad 

podmiotami krajowego systemu 

cyberbezpieczeństwa 

zapewnianie bezpieczeństwa 

urządzeń i oprogramowania 

wykorzystywanego w podmiocie 

współpraca krajowa lub 

międzynarodowa - wymiana 

informacji o zagrożeniach, 

incydentach lub praca nad 

przepisami z zakresu 

cyberbezpieczeństwa  

prowadzenie nadzoru nad 

podmiotami krajowego systemu 

certyfikacji 

cyberbezpieczeństwa 

III. zadania związane z 

zapewnieniem 

cyberbezpieczeństwa, inne niż, o 

których mowa w Grupie I i II 

specjalistyczna wiedza 

z zakresu 

cyberbezpieczeństwa, 

oraz co najmniej 3 lata 

doświadczenia 

zawodowego w 

obszarze 

cyberbezpieczeństwa 

2-10 
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UZASADNIENIE 

Wzrastająca liczba incydentów cyberbezpieczeństwa oraz pojawiające się nowe 

zagrożenia, jak również coraz większa dostępność usług publicznych online, powodują, 

że instytucje publiczne odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo państwa potrzebują 

dysponować wysoko wykwalifikowaną kadrą. Rynek specjalistów z zakresu 

cyberbezpieczeństwa jest jednak rynkiem bardzo konkurencyjnym. Wynagrodzenia 

oferowane w sektorze prywatnym znacznie przewyższają wynagrodzenia oferowane przez 

instytucje publiczne, które są ograniczane określonymi widełkami płacowymi. Szczególnie 

negatywnym zjawiskiem jest odpływ kadr z sektora publicznego na rzecz podjęcia pracy na 

rynku prywatnym. Niezbędne w ocenie projektodawcy jest zatem wprowadzenie 

odpowiednich rozwiązań, które pozwolą na utrzymanie specjalistów z zakresu 

cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym, w szczególności w kontekście polepszenia ich 

sytuacji ekonomicznej. 

Wprowadzane świadczenie teleinformatyczne, finansowane z Funduszu 

Cyberbezpieczeństwa, zapewni konkurencyjne wynagrodzenia dla specjalistów 

cyberbezpieczeństwa z sektora publicznego. Rozwiązanie to wpisuje się w cele określone 

w Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej Rzeczypospolitej Polskiej na lata 

2019–2024, zgodnie z którą podejmowane mają być działania zwiększające zarobki 

pracowników administracji publicznej, zajmujących się cyberbezpieczeństwem, do poziomu, 

jaki mogliby uzyskać, zatrudniając się w sektorze prywatnym1). 

Projekt stanowi realizację upoważnienia ustawowego do wydania aktu wykonawczego 

przez Radę Ministrów, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia …….. o szczególnych 

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

poz. …) 

Rozporządzenie określa:  

1) szczegółowe zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa i podział ich na grupy; 

2) doświadczenie zawodowe lub wymóg posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu 

cyberbezpieczeństwa wymagane do realizacji zadań z poszczególnych grup; 

3) przedziały kwotowe wysokości świadczenia teleinformatycznego w związku z 

podziałem zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa na grupy, o których mowa w pkt 1. 

                                                

1) Pkt 8.1 załącznika do uchwały nr 125 Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie Strategii 

Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019–2024 (M.P. poz. 1037). 
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Podział na grupy zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa, doświadczenie zawodowe 

wymagane do realizacji zadań z poszczególnych grup oraz przedziały kwotowe wysokości 

świadczenia teleinformatycznego są wyrażone w postaci tabelarycznej i stanowią załącznik 

do rozporządzenia. 

Tabela przewiduje trzy grupy stanowisk. Pierwsza grupa przedstawia wymagające 

największej wiedzy kwalifikacje niezbędne w kontekście realizacji różnych działań 

podmiotów publicznych z zakresu cyberbezpieczeństwa, obejmuje m.in. analizę szkodliwego 

oprogramowania, czy analizę powłamaniową (forensic), wykrywanie zagrożeń lub 

incydentów (cyber threat intelligence), a także prowadzenie audytów bezpieczeństwa 

systemów informacyjnych. Osoba (pracownik, funkcjonariusz, wojskowy), która ma 

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu zadań przypisanych 

do pierwszej grupy, może otrzymać świadczenie teleinformatyczne w wysokości od 6 do 30 

tys. złotych brutto. 

W drugiej grupie znajdują się inne ważne zadania związane z cyberbezpieczeństwem, 

m.in. tworzenie rekomendacji technicznych oraz ogólnych z obszaru cyberbezpieczeństwa; 

zapewnianie bezpieczeństwa urządzeń i oprogramowania wykorzystywanego w podmiocie; 

prowadzenie nadzoru nad podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Osoba 

(pracownik, funkcjonariusz, wojskowy), która posiada co najmniej 2 lata doświadczenia 

zawodowego w wykonywaniu zadań przypisanych do drugiej grupy, może otrzymać 

świadczenie teleinformatyczne w wysokości w wysokości od 4 do 20 tys. złotych brutto. 

Trzecią grupę stanowią inne zadania związane z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa 

niż, te o których mowa w grupie pierwszej i grupie drugiej. Osoba realizująca te zadania musi 

wykazać się specjalistyczną wiedzą z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz co najmniej 3 latami 

doświadczenia zawodowego w obszarze cyberbezpieczeństwa. Kwota określająca wysokość 

świadczenia teleinformatycznego tym przypadku wynosi od 2 do 10 tys. złotych brutto. 

Projekt rozporządzenia wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Wpływ projektu rozporządzenia na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych 

i średnich przedsiębiorców został omówiony w ocenie skutków regulacji. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie nie wymaga przedstawiania organom i instytucjom Unii 

Europejskiej w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo 

uzgodnienia. 
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