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DEBATA NT. PEGASUSA W KOMISJI LIBE 

 

 

Jednym z punktów porządku obrad posiedzenia Komisji Wolności Obywatelskich, 

Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) w dniu 1 lutego 2022 r. była „Wymiana 

poglądów na temat wpływu oprogramowania szpiegującego Pegasus na prawa 

podstawowe”, w której trakcie zdalnie zabrało głos trzech prelegentów: prokurator 

Ewa Wrzosek, węgierski dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi oraz Özturan Gürkan  

z Europejskiego Centrum Prasy i Wolności Mediów w Lipsku (organizacji non-profit 

współfinansowanej przez Komisję Europejską). 

 

Ewa WRZOSEK powiedziała, że od 2015 r. w Polsce zachodzi proces polityzacji 

prokuratury, która staje się narzędziem partii rządzącej, dodając, że sama działa  

w stowarzyszeniu Lex Super Omnia walczącej o niezależność prokuratury. 

Poinformowała, że w 2020 r. wszczęła śledztwo ws. legalności wyborów 

prezydenckich, które zostało jej po kilku godzinach odebrane, a ona sama została za 

karę przeniesiona do innego miasta. Dodała, że w konsekwencji stała się osobistym 

wrogiem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.  

Mówiąc o Pegasusie, zaznaczyła, że Polska jest jednym z krajów, w którym 

wprowadzono to oprogramowanie ze względów politycznych. Powiedziała, że w 2021 

r. otrzymała alert od firmy Apple o możliwym cyberataku na jej iPhone ze strony służb 

państwowych. Fakt ten potwierdzili eksperci z CitizenLab, którzy ustalili, że jej telefon 

był hackowany od czerwca do sierpnia 2020 r. Wrzosek powiedziała, że złożyła 
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oficjalną skargę, ale jej zdaniem skargą zajmują się te same osoby, które odpowiadają 

za zlecenie szpiegowania jej telefonu. Dodała, że według ustaleń co najmniej pięć 

innych osób w Polsce było ofiarami cyberataków: w tym senator Krzysztof Brejza  

i Roman Giertych. Wrzosek powiedziała, że chociaż Pegasus został zakupiony przez 

CBA ze środków Funduszu Solidarności podlegającego Ministerstwu Sprawiedliwości, 

to władze nie potwierdzały posiadania oprogramowania. Premier twierdził, że są to 

fakenewsy, a Ministerstwo Sprawiedliwości twierdziło, że nic nie wie o nielegalnych 

działaniach ze strony CBA.  Podkreśliła, że nie było podstaw prawnych, aby wszcząć 

wobec niej takie działania, a Pegasus jest nielegalny w świetle polskiego 

prawodawstwa. Zaznaczyła, że w obecnej sytuacji w Polsce sprawy Pegasusa nie da 

się wyjaśnić. Jej zdaniem powinna powstać specjalna komisja unijna, bo Unia nie może 

krytykować naruszeń praw człowieka na świecie, a jednocześnie pozwalać na podobne 

naruszenia w państwach członkowskich.  

Szabolcs PANYI, dziennikarz śledczy portalu Direkt36, mówił o swojej pracy w ramach 

projektu Pegasus Project/Forbidden stories mającego na celu wyjaśnienie 

przypadków inwigilacji ok. 200 dziennikarzy w co najmniej 10 państwach europejskich. 

Dodał, że nie ma jednak wyraźnych przesłanek, że to narzędzie inwigilacji było na 

szeroką skalę bezprawnie wykorzystywane w innych państwach poza Polską  

i Węgrami. Stosowanie Pegasusa na Węgrzech rozpoczęło się w lutym 2018 r.  

i dotyczyło przede wszystkim dziennikarzy i prawników badających sprawy 

niewygodne dla węgierskiego rządu, ale również członków partii rządzącej. Znane 

przypadki dotyczą dziennikarki (Brigitta Csikász), która w 2019 r. pisała o bezczynności 

władz wobec malwersacji środków unijnych, fotoreportera (Daniel Németh), który 

dokumentował luksusowe życie zbliżonych do rządu biznesmenów otrzymujących 

lukratywne kontrakty, czy belgijskiego studenta (Adrien Beauduin), który brał udział 

w antyrządowych demonstracjach i został bezzasadnie oskarżony o atak na policjanta. 

Poinformował, że grupa śledzonych złożyła wniosek o śledztwo, ale śledczy stwierdzili, 

że skarżący byli inwigilowani zgodnie z prawem, gdyż istniały przesłanki, że stanowią 

zagrożenie. Decyzję taką poparł również węgierski organ ochrony danych osobowych, 

którego szef został mianowany przez rząd Orbana. Panyi zwrócił uwagę na tzw. efekt 

mrożący Pegasusa. Poddane inwigilacji są bowiem osoby, będące źródłem informacji 

dziennikarzy, które mogą teraz unikać kontaktów z dziennikarzami w obawie, że 

https://forbiddenstories.org/case/the-pegasus-project/
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zostaną namierzone i podsłuchane przez służby. Dodał, że grupa inwigilowanych osób 

(Zoltán Pava - wydawca opozycyjnego serwisu informacyjnego, D. Németh, Andras 

Szabó - dziennikarz śledczy serwisu Direkt36, B.Csikász, A. Beauduin oraz on sam) 

postanowiła złożyć pozew wobec firmy NSO w Izraelu i USA. 

Özturan GÜRKAN powiedział, że należy rozważyć wprowadzenie unijnych restrykcji 

eksportowych wobec firm sprzedających Pegasusa do krajów łamiących swobody 

obywatelskie. Dodał, że narastającym problemem jest fakt, że takie oprogramowanie 

staje się coraz tańsze, a przez to coraz bardziej dostępne. Kiedyś mogły sobie na nie 

pozwolić tylko największe agencje wywiadowcze, a teraz jest to coraz bardziej 

powszechne. Ponadto firma NSO, twórca Pegasusa, jest tylko jednym  

z przedsiębiorstw produkujących oprogramowanie służące inwigilacji. Dodał, że 

istnieje potrzeba wprowadzenia ustawodawstwa w tej dziedzinie.  

      

W czasie debaty zabierali głos posłowie grup EPL, socjalistów, Renew, Zielonych oraz 

węgierski poseł z Fidesz, który nie należy do żadnej grupy politycznej. Wszyscy poza 

posłem Fideszu wyrażali oburzenie z zaistniałej sytuacji, wzywając do powołania 

komisji śledczej w ramach Parlamentu i krytykując Komisję Europejską za jej 

bezczynność.  

Jeroen LENAERS z grupy EPL powiedział, że używanie Pegasusa wobec obywateli, 

broni stworzonej do walki z terrorystami, godzi w podstawy społeczeństwa 

demokratycznego. Dodał, że szokuje go fakt wykorzystywania takiego 

oprogramowania przez polski rząd wobec niewygodnej prokurator. Zwracał uwagę, że 

stosowanie Pegasusa jest pogwałceniem życia prywatnego, ma poważne 

konsekwencje dla osób inwigilowanych i ich bliskich i jest formą przemocy. Zwracał 

uwagę, że może wpływać zastraszająco na funkcjonowanie prasy i przebieg wyborów. 

Pytał, czy osoby odpowiedzialne za jego stosowanie stanęły w Polsce przed sądem.  

Katarina BARLEY z grupy socjalistów podkreślała, że skutkiem stosowania Pegasusa 

będzie tzw. efekt mrożący wobec prasy i aktywności obywatelskiej. Pytała, czy osoby 

poszkodowane miały podejrzenia, że dochodzi do szpiegowania i jak się dowiedziały 

o inwigilacji.  

Róża THUN z grupy Renew powiedziała, że korzystanie z Pegasusa jest 

niedopuszczalne, bo nie tylko stanowi pogwałcenie wolności, ale niszczy życie 
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prywatne. Przypomniała, że jej grupa zaproponowała powołanie komisji śledczej  

w sprawie Pegasusa (najprawdopodobniej stanie na jej czele Esteban González Pons  

z grupy EPL).  

Również Saskia BRICMONT z grupy Zielonych domagała się powołania komisji śledczej 

Parlamentu ws. Pegasusa.  

Balázs HIDVÉGHI z Fideszu (niezrzeszeni) powiedział, że od 2010 r. nie ma na Węgrzech 

nielegalnych podsłuchów i jeśli ktoś w tej sprawie nie wierzy rządowi, powinien 

wierzyć niezależnym węgierskim organom ochrony danych. Dodał, że podsłuchy były 

stosowane przed 2010 r. za czasów rządów Ferenca Gyurcsány'ego, kiedy „służby 

specjalne kontaktowały się z kryminalistami, aby zbierać dowody obciążające 

obecnego premiera". 

Łukasz KOHUT z grupy socjalistów wyraził solidarność z senatorem Platformy 

Krzysztofem Brejzą, dodając, że inwigilacji zostali poddani nie tylko członkowie rodziny 

senatora, lecz również kontaktujący się z nim przyjaciele i obywatele. Dodał, że 

rządzący za publiczne pieniądze zaatakowali obywateli własnego kraju, co demoluje 

demokrację. Powiedział, że system, w którym jedna partia bezprawnie dowiaduje się, 

co robi druga partia, przestaje być demokracją. Media publiczne nazwał 

ministerstwem propagandy wprowadzającym cyfrowy autorytaryzm, a inwigilację 

Pegasusem „Twierdzą brzeska 2.0”.    

Moritz KÖRNER z grupy Renew krytykował Komisję Europejską za całkowitą 

niezdolność do reakcji w tej sprawie. Wezwał Parlament do powołania nadzwyczajnej 

komisji, która zajęłaby się tym skandalem, który można porównać do Watergate.  

 

Komentując wypowiedzi posłów Wrzosek powiedziała, że wyjaśnienie sprawy nie jest 

w interesie ministra Ziobry, a obecnie w Polsce nie ma mechanizmów kontrolnych 

wobec służb specjalnych. Dodała, że w Senacie RP jest komisja specjalna ds. Pegasusa, 

ale nie ma „uprawnień władczych”. Jej zdaniem w obecnym układzie politycznym 

sprawa nie zostanie wyjaśniona. Powtórzyła, że stosowanie Pegasusa jest sprzeczne  

z polskim prawem, a wbrew zapewnieniom rządzących nie wiadomo, czy służby 

specjalne uzyskały zgodę sądu na stosowanie Pegasusa. Zaznaczyła, że bez pomocy ze 

strony instytucji unijnych sprawa stosowania Pegasusa w Polsce nie zostanie 

wyjaśniona, biorąc pod uwagę pierwsze deklaracje w tej sprawie polityków partii 
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rządzącej, w tym premiera. Zaapelowała o powołanie unijnej komisji śledczej oraz  

o przedstawienie wniosku ustawodawczego regulującego dopuszczalność i zakres 

stosowania narzędzi inwigilacyjnych typu Pegasus w UE. Jeśli chodzi o sposób 

dowiedzenia się o stosowaniu wobec niej Pegasusa, powtórzyła, że dostała alertu od 

Apple’a, co zostało zweryfikowane przez Citizen Lab. 

 

Panyi powiedział, że istnieje aplikacja pozwalająca sprawdzić obecność Pegasusa na 

iPhone’ach. Ocenił, że Pegasus ma duży efekt zniechęcający, bo narusza prawo do 

ochrony źródeł informacji. Dodał, że Węgry do tej pory nie wykonały wyroku 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2016 r., zgodnie z którym inwigilacja 

węgierskich obywateli z powodów antyterrorystycznych narusza ich prawa,  

a istniejące zabezpieczenia nie są wystarczające.  

Oprac. W. Kuźma 


