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nr kor. UM.394774.2022  

 
Pan Michał Jaśniok 
Radny Rady Miasta Gliwice 

 
 
W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: BR.0003.180.2022 

 

dotyczy: 

odpowiedź na interpelację dotyczącą ograniczenia ryzyka 

związanego z wykorzystywaniem oprogramowania Kaspersky 

Lab. przez Urząd Miejski w Gliwicach 

 
Przedstawiam odpowiedź na złożoną interpelację: 

 

Ad. 1 

Pytanie: 
Jaki, w świetle oceny pracowników IT UM w Gliwicach jest 
obecny poziom bezpieczeństwa cyfrowego urządzeń, na których 
zainstalowane jest oprogramowanie Kaspersky Lab.? 

 
Odpowiedź: 

Poziom bezpieczeństwa systemu informatycznego Urzędu jest na 

poziomie ryzyka akceptowalnego. Oprogramowanie Kaspersky 

Lab. do chwili obecnej nie posiada żadnej negatywnej 

rekomendacji polskich służb odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo w tym CERT, którego jednym z głównych zadań 

jest alarmowanie użytkowników o wystąpieniu cyber zagrożeń. 

 
Ad. 2 

Pytanie: 
Jaki jest roczny koszt zakupu licencji oprogramowania Kaspersky 
Lab. przez Urząd Miejski w Gliwicach oraz jaki jest koszt licencji 
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w przeliczeniu na 1 stanowisko robocze (w uśrednieniu, jeśli 
licencja dotyczy wielu stanowisk oraz ma charakter kilkuletni) ? 

 
Odpowiedź: 

Roczny koszt zakupu licencji aktualnie eksploatowanego 

oprogramowania Kaspersky Total Security for Business 

+ Kaspersky Sandbox wyniósł 76 383 zł. W przeliczeniu na 

1 stanowisko robocze daje to kwotę 84,87 zł. 

 
Ad. 3 

Pytanie: 
Czy Urząd Miejski w Gliwicach bierze pod uwagę rezygnację 
korzystania z produktów dostarczanych przez firmę oligarchy, 
nawet w sytuacji, gdy nie został on ujęty na liście osób objętych 
sankcjami ? 

 
Odpowiedź: 

Zakupy dokonywane w Urzędzie są realizowane zgodnie z PZP 

oraz regulacjami wewnętrznymi. W ten też sposób (jeszcze 

przed wybuchem wojny) dokonano zakupu przedmiotowego 

oprogramowania. Ewentualna rezygnacja z jego posiadania 

może być brana pod uwagę wyłącznie w chwili wydania 

wiążących postanowień wydanych przez uprawnione polskie 

podmioty wykluczających przedmiotową firmę z polskiego rynku. 

 
Ad. 4 

Pytanie: 
Czy Urząd Miejski w Gliwicach bierze pod uwagę możliwość 
rezygnacji z korzystania z licencji płatnych (jakichkolwiek) 
oprogramowania antywirusowego na rzecz wykorzystywania 
oprogramowania bez dodatkowych kosztów, ew. kosztów ujętych 
w już wykorzystywanych licencjach (Windows Defender), tym 
bardziej, że niezależne badania eksperckie wykazują 
efektywność działania tych programów na poziomie nie niższym 
niż oprogramowania płatnego ? 
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Odpowiedź: 

Urząd na bieżąco monitoruje rynek systemów do ochrony 

stanowisk roboczych w środowisku korporacyjnym (nie mylić 

z programami antywirusowymi do zastosowań domowych). 

W momencie pojawienia się takiego bezkosztowego 

oprogramowania, oferującego odpowiednio wysoki poziom 

bezpieczeństwa oraz funkcjonalności z pewnością zostanie 

wykorzystane. 

 
Z poważaniem 

Krzysztof Zbrożek 

Naczelnik Wydziału Informatyki 
 

podpisano kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym 
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