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Dotyczy: ograniczenia ryzyka związanego z wykorzystywaniem oprogramowania 

KasperskyLab przez Urząd Miejski w Gliwicach 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

W dniu 15 marca br. Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informatycznego Republiki 

Federalnej Niemiec (BSI) zalecił w swojej jurysdykcji, by nie korzystać z oprogramowania 

antywirusowego firmy Kaspersky. Zdaniem urzędu oprogramowanie Kaspersky, w 

szczególności program antywirusowy, może posłużyć do zdalnego wykonania ataku 

cyfrowego. Jak ostrzega niemiecki regulator, atak może zostać przeprowadzony przez firmę nie 

z własnej inicjatywy, lecz Kaspersky może do tego działania zostać zmuszone. Polskie urzędy 

nie wydały jak dotąd podobnych ostrzeżeń.  

Jewgienij W. Kaspierski potwierdza, że był członkiem Komunistycznej Partii ZSSR, 

służył w radzieckim wywiadzie wojskowym, ukończył studia w Wyższej Szkole KGB. W roku 

2015 agencja prasowa Bloomberg oskarżyła Kaspierskiego o bliskie związki z rosyjskim 

wojskiem i wywiadem, czemu oligarcha nie zaprzeczył. 

Co zrozumiałe, firma Kasperksy zapewnia o bezpieczeństwie i integralność swoich 

usług, które jej zdaniem potwierdzone zostały przez niezależne oceny zewnętrzne: audyt SOC 

2, certyfikat ISO27001 i recertyfikację TÜV Austria. 

 

 



W związku z tym, że oprogramowanie Kaspersky zainstalowane jest na urządzaniach, 

którymi posługują się Radni Rady Miasta, jest także obecne na urządzeniach Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach, zwracam się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 

− jaki, w świetle oceny pracowników IT UM w Gliwicach jest obecny poziom 

bezpieczeństwa cyfrowego urządzeń, na których zainstalowane jest oprogramowanie 

KasperskyLab? 

− jaki jest roczny koszt zakupu licencji oprogramowania KasperskyLab przez Urząd 

Miejski w Gliwicach oraz jaki jest koszt licencji w przeliczeniu na 1 stanowisko robocze 

(w uśrednieniu, jeśli licencja dotyczy wielu stanowisk oraz ma charakter kilkuletni)? 

− 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? 

− 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? 

 

Z wyrazami szacunku 

Michał Jaśniok 


