
 

 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania 

osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 listopada 

2021 r. ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania 

z zakresu cyberbezpieczeństwa, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 4 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Uzyskanie przez tego samego wnioskodawcę dwóch negatywnych opinii 

Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 

5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, skutkuje brakiem 

możliwości ponownego złożenia zmienionego wniosku przez tego wnioskodawcę 

w danym roku kalendarzowym.”; 

2)  w art. 17 w pkt 3, w art. 83a w ust. 6: 

a) w pkt 2 po wyrazie „dyscyplinarną” dodaje się wyrazy „– do czasu jej zatarcia”, 

b) w pkt 4 wyrazy „do czasu zatarcia odpowiednio skazania lub warunkowego 

umorzenia postępowania” zastępuje się wyrazami „przez okres jednego roku 

od dnia uprawomocnienia się orzeczenia”; 

3)  w art. 24 w ust. 1 wyrazy „150,00 mln zł” zastępuje się wyrazami „250,00 mln zł”; 

4)  w art. 24 w ust. 2 wyrazy „100,00 mln zł” zastępuje się wyrazami „10,00 mln zł”; 

5)  w art. 27 w ust. 1: 

a) w pkt 1 wyrazy „150,00 mln zł” zastępuje się wyrazami „250,00 mln zł”, 

b) w pkt 2–10 wyrazy „100,00 mln zł” zastępuje się wyrazami „200,00 mln zł”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2021 r. Senat rozpatrzył ustawę o szczególnych 

zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa 

i wprowadził do niej pięć poprawek. 

Dokonując analizy art. 4 ustawy, Senat stwierdził, że system opiniowania wniosku 

w zakresie maksymalnej kwoty prognozowanych kosztów związanych z przyznaniem 

świadczenia teleinformatycznego poszczególnym wnioskodawcom, przewiduje: 

– w ust. 4 możliwość ponownego złożenia wniosku – w przypadku zmiany maksymalnej 

kwoty albo negatywnej opinii Kolegium, 

– w ust. 5 wymóg uzyskania pozytywnej opinii Kolegium. 

Ponieważ przepisy ustawy nie przesądzają co stanie się w przypadku kolejnej (drugiej) 

negatywnej opinii Kolegium, Senat uznał za konieczne przyjęcie poprawki nr 1, która określi 

skutki wydania przez Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa drugiej negatywnej opinii. 

Poprawka nr 2 dotyczy przepisów art. 17 nowelizującego przepisy ustawy o służbie 

funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Wywiadu Wojskowego. 

Senat uznał, że istnieje potrzeba ujednolicenia brzmienia niektórych przepisów 

dodawanego art. 83a i dostosowania ich do rozwiązań prawnych i brzmienia odpowiednich 

przepisów regulujących sytuację prawną pozostałych służb. Poprawka Senatu dotyczy zasad 

określania długości okresu pozbawienia uprawnienia do świadczenia teleinformatycznego 

w przypadkach ukarania funkcjonariusza karą dyscyplinarną albo skazania prawomocnym 

wyrokiem lub warunkowego umorzenia postępowania. Przepisy analogiczne zawarte są 

w art. 13 pkt 2, art. 126a ust. 4 oraz art. 15 pkt 2, art. 99a ust. 3 ustawy. 

Dodatkowo Senat dostrzegł, że orzeczenie w którym następuje warunkowe umorzenie 

postępowania nie jest orzeczeniem skazującym, co za tym idzie nie ulega zatarciu. 

W związku z tym zmiana przepisu zawartego w art. 17 w pkt 3, w art. 83 ust. 6 pkt 4 

jest konieczna również z tej przyczyny. 

Poprawki nr 3 i 5 zawierają propozycje Senatu, zmierzające do zmiany zasad 

finansowania Funduszu Cyberbezpieczeństwa. 



– 2 – 

 

Przychody Funduszu pochodzące z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – 

Państwowego Instytutu Badawczego oraz ze środków Funduszu Szerokopasmowego, 

zdaniem Senatu, nie powinny stanowić głównych źródeł finansowania wypłat świadczenia 

teleinformatycznego. 

Każda z tych jednostek powstała w celu realizacji innych celów wskazanych 

w przepisach ustaw je powołujących. Senat nie znajduje podstaw do rezygnacji z tych celów 

ani uzasadnienia dla przesunięcia znacznej ich ilości na Fundusz Cyberbezpieczeństwa. 

Efektem tej konstatacji jest również przyjęta przez Senat poprawka nr 4, która wyraża 

przekonanie Senatu o potrzebie zmniejszenia o 90 mln zł środków, które mają być przekazane 

jeszcze w 2022 r. na Fundusz Cyberbezpieczeństwa z zasobów Naukowej i Akademickiej 

Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego. 

Jednocześnie mając pełną świadomość potrzeby właściwego wynagradzania 

i motywowania osób wykonujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa Senat proponuje 

zwiększenie o kwotę 100 mln zł środków przekazywanych z budżetu państwa na Fundusz 

Cyberbezpieczeństwa w 2022 r. oraz zwiększenie o 100 mln zł rocznie, maksymalnego limitu 

kolejnych corocznych wydatków na Fundusz Cyberbezpieczeństwa dokonywanych z budżetu 

państwa na ten cel. 

 

 


