
         

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 19 października 2018 r. 

Poz. 2009 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 1) 

z dnia 15 października 2018 r. 

w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu odpowiedzialnego 
za system identyfikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 21d ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 

(Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia, o którym mowa w art. 21b ust. 2 ustawy 

z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, za 

szkody wynikające z działania lub zaniechania, wyrządzone w związku z wykorzystaniem środków identyfikacji elektro-

nicznej wydanych w systemie identyfikacji elektronicznej, w usługach online świadczonych przez podmioty, o których 

mowa w art. 2 lub art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669), lub podmioty sektora publicznego, 

o których mowa w art. 3 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. 

w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 

oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), zwanego dalej „rozporządzeniem 

910/2014”, spowodowane przez awarie, przerwy lub błędy systemu lub przez zaciągnięcie zobowiązań w wyniku nie-

uprawnionego wykorzystania środka identyfikacji elektronicznej. 

§ 2. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC za szkody, o których mowa w § 1, wynosi równowartość 

w złotych: 

1) 5000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC – w przypadku 

środków identyfikacji elektronicznej o niskim poziomie bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 8 ust. 2 lit. a roz-

porządzenia 910/2014; 

2) 40 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC – w przypadku 

środków identyfikacji elektronicznej o średnim poziomie bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 8 ust. 2 lit. b roz-

porządzenia 910/2014; 

3) 400 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC – w przypadku 

środków identyfikacji elektronicznej o wysokim poziomie bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 8 ust. 2 lit. c roz-

porządzenia 910/2014; 

4) 2 000 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia, w okresie ubezpie-

czenia nie dłuższym niż 12 miesięcy – w przypadku środków identyfikacji elektronicznej, o których mowa w pkt 1–3. 

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, są ustalane przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy 

Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Finansów: T. Czerwińska 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92). 




