Oświadczenie złożone
przez senatora Macieja Klimę
na 49. posiedzeniu Senatu
w dniu 20 lutego 2014 r.
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Od kilkunastu lat w administracji rządowej i publicznej korzysta się z systemu operacyjnego Windows XP
oraz programów zależnych. Od kilku miesięcy firma Microsoft informuje, że z dniem 8 kwietnia 2014 r. zakończy wsparcie, bieżące aktualizacje systemu Windows XP. Jednak ogromna popularność systemu Windows XP sprawiła, że Microsoft postanowił przedłużyć wsparcie, czyli aktualizacje, dla programu Microsoft
Security Essentials oraz programów skierowanych do firm: System Center Endpoint Protection, Windows
Intune i innych do 14 lipca 2015 r. Sam system Windows XP niestety nie będzie otrzymywał aktualizacji.
Na oficjalnym blogu Microsoftu ostrzega się użytkowników, że cyberprzestępcy będą świadomi nowych
luk Windows XP, luk, które nie zostaną „załatane”, naprawione, dlatego też użytkownicy, w tym również
instytucjonalni, narażeni będą na ataki hakerskie. Pragnę przypomnieć, że w latach 2012–2013 znaleziono i
naprawiono czterdzieści pięć błędów w systemie Windows XP.
Praca na systemach Windows XP instytucji rządowych oraz publicznych po 8 kwietnia 2014 r. może wiązać się z ryzykiem nasilenia się ataków cyberprzestępców oraz z utratą danych i informacji poufnych, tajnych.
W związku z tym zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami.
1. Ile systemów operacyjnych Windows XP oraz programów zależnych jest wykorzystywanych w administracji rządowej oraz instytucjach podległych rządowi Rzeczypospolitej Polskiej, w ujęciu procentowym lub
liczbowym?
2. Jakie jest oficjalne stanowisko instytucji rządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo związane z
zagrożeniami w cyberprzestrzeni, jeśli chodzi o korzystanie z systemów operacyjnych Windows XP i programów zależnych po 8 kwietnia 2014 r.?
3. Jakie instytucje ponoszą odpowiedzialność za nadzorowanie bezpieczeństwa w zakresie cyberprzestrzeni w administracji rządowej oraz instytucjach podległych rządowi?
4. Jakie działania podjął lub ewentualnie zamierza podjąć rząd Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realnym zagrożeniem wynikającym z zapowiadanych przez Microsoft zmian dotyczących aktualizacji systemu
Windows XP?
5. Jakie koszty wprowadzenia nowych systemów operacyjnych, zastępujących dotychczasowe Windows
XP, w zakresie infrastruktury informatycznej w administracji rządowej i instytucjach podległych rządowi
należy ponieść w latach 2014–2105 i czy te środki zostały uwzględnione w budżecie rządu lub budżetach
resortów na 2014 r.?
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