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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

STAŁY  PRZEDSTAWICIEL  KANCELARI I  SENATU  
PRZY  UNI I  EUROPEJSKIEJ  

WYSŁUCHANIE PUBLICZNE NT. PEGASUSA  

 

W dniu 10 lutego 2022 r. w Parlamencie Europejskim odbyło się zorganizowane przez 

grupę Europejskiej Partii Ludowej wysłuchanie publiczne pt. „Skandal  

z oprogramowaniem szpiegującym Pegasus i jego wpływ na demokrację w UE”.  

Jeroen LENAERS, rzecznik grupy EPL w Komisji Wolności Obywatelskich, 

Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE), otwierając konferencję, zwrócił uwagę 

na konsekwencje inwigilacji dla ofiar, w tym dla dziennikarzy. Zaznaczył, że stosowanie 

takich narzędzi jak Pegasus wobec osób nieposiadających zarzutów kryminalnych 

podkopuje praworządność i prowadzi do zastraszenia walczących o demokrację. 

Dodał, że innowacje technologiczne mogą pomóc organom ściągania, ale nie mogą 

być wykorzystane do celów politycznych. Podkreślił, że Parlament Europejski musi 

stanąć po stronie ofiar inwigilacji Pegasusem i dlatego na najbliższej sesji odbędzie się 

debata na ten temat. Co więcej, pod koniec lutego planowana jest misja Komisji Spraw 

Konstytucyjnych (AFCO) i LIBE do Warszawy, a później wizyta delegacji grupy EPL, 

której będzie przewodniczył hiszpański poseł Esteban GONZÁLEZ PONS. Parlament 

planuje również powołanie specjalnej komisji śledczej w tej sprawie, bo pomysł 

uzyskał (8 lutego) wstępną zgodę większości przewodniczących grup politycznych. 

Podkreślił, że komisja śledcza ukaże wpływ Pegasusa na europejską demokrację, bo 

sprawa ta nie dotyczy tylko Polski i Węgier.  

Andrzej HALICKI, wiceprzewodniczący Komisji LIBE, podkreślił, że inwigilacja 

Pegasusem nie jest kwestią wyłącznie polską czy węgierską. Dodał, że nowoczesne 

technologie mogą być używane przez służby specjalne pod warunkiem, że nie są 
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stosowane przeciwko instytucjom demokratycznym, politykom, czy dziennikarzom. 

Zaznaczył, że w Polsce inwigilowany był nie tylko szef sztabu wyborczego głównej 

partii opozycyjnej, ale również konstytucyjny organ, jakim jest Najwyższa Izba 

Kontroli, która poinformowała o zhakowaniu ponad swoich 500 urządzeń. Podkreślił, 

że Pegasus, Predator i inne tego typu programy nie tylko pozyskują dane, ale 

pozwalają na ich modyfikację w celu zbudowanie fałszywego obrazu korespondencji. 

Zaznaczył, że najprawdopodobniej takie przypadki miały miejsce. W kontekście 

zbliżającej się debaty na ten temat podczas najbliższej sesji podkreślił, że stawką jest 

ochrona wyborów i nadzór nad służbami specjalnymi, tak aby władze nie nadużywały 

systemów inwigilacyjnych. 

Laurent RICHARD i Sandrine RIGAUD, odpowiednio założyciel i dyrektor projektu 

Pegasus Project/Forbidden stories oraz jego redaktor naczelna, powiedzieli, że  

w ich projekt zaangażowanych jest 80 dziennikarzy z 10 państw i 20 agencji 

prasowych. Podkreślali, że Pegasus jest bezprecedensowy, bo zbiera wszelkie dane,  

a dotkniętych jego działaniem zostało już ok. 50 tys. osób. Wbrew założeniom 

producenta, stosowany jest nie tylko do walki z terrorystami, lecz również wobec 

niewygodnych dla władz dziennikarzy i konkurencyjnych polityków. Jak powiedziała 

Sandrine RIGAUD, Forbidden stories zidentyfikowało ponad 100 ofiar Pegasusa w 50 

krajach dzięki współpracy z laboratorium Amnesty International. W tej grupie znajdują 

się dziennikarze, obrońcy praw człowieka, profesorowie i politycy. Zaznaczyła, że 

program infekuje telefon w sposób niewidoczny i ma dostęp do wszelkich danych na 

telefonie, w tym zawartych w szyfrowanych aplikacjach takich jak WhatsApp. Dodała, 

że w konsekwencji prześladowane osoby, które uciekły na Zachód, są dalej 

terroryzowane przez swoje rządy, a jako przykład podała działania jednego z krajów 

kaukaskich.  Dodała, że ślady Pegasusa znaleziono we wszystkich typach iPhonów.  

Roman GIERTYCH powiedział, że tak jak kiedyś kanarki w kopalniach, umierając od 

rosnącego stężenia metanu, wskazywały na nadciągające niebezpieczeństwo, tak 

teraz Pegasus jest symbolem upadku demokracji. Program obecnie służy budowie 

państwa autorytarnego za pomocą służb specjalnych, które podobnie jak prokuratura 

są wykorzystywane celach politycznych. Powiedział, że w Polsce problemy nie 

rozpoczęły się od niego czy Krzysztofa Brejzy, bo pierwszą ofiarą był Donald Tusk,  

w czasie gdy pełnił funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej. W trakcie pierwszej 

https://forbiddenstories.org/case/the-pegasus-project/
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kadencji na tym stanowisku był regularnie prześladowany przez prokuraturę, która 

przesłuchiwała go po kilkanaście godzin, a komisja śledcza przesłuchiwała jego syna. 

Zaznaczył, że inwigilacja i inne działania wobec niego samego wynikają 

najprawdopodobniej z faktu, że był adwokatem Tuska. Powiedział, że prześladowanie 

adwokatów jest cechą państw autorytarnych, a symbolem tego procederu jest los 

Siergieja Magnitskiego. Dodał, że Polska na szczęście nie jest jeszcze w takiej sytuacji, 

bo sądy uznały, że nie ma podstaw do stawiania mu zarzutów, chociaż został ukarany 

karą grzywny przez nielegalną Izbę Dyscyplinarną. Powiedział, że według Citizen Lab 

pierwsza infekcja jego telefonu nastąpiła w dniu 5 września 2019 r., po tym, gdy 

otrzymał od Tuska SMS z informacją, że ten zmienił numer telefonu, Dodał, że 

głównym celem inwigilacji nie był on sam, lecz Tusk, którego podsłuchiwanie po 

zmianie komórki stało się trudniejsze. Ówczesny przewodniczący Rady był w tamtym 

okresie wymieniany jako ewentualny kandydat w wyborach prezydenckich i był 

najgroźniejszym przeciwnikiem dla partii rządzącej, które chciało poznać jego plany. 

Giertych powiedział, że był inwigilowany w zarówno w Polsce, jak i we Włoszech. 

Uznał, że inwigilacja we Włoszech była związana z przygotowywaniem wizyty Tuska  

u papieża Franciszka. Mówiąc o konsekwencjach, które poniósł, wymienił skucie 

kajdankami podczas zatrzymania w celu upokorzenia go i pozbawienie wykonywania 

zawodu na ponad miesiąc. Sądy uznały tę decyzję za nielegalną, a zarzuty za 

kompromitujące, wzywając jednocześnie do zaprzestania inwigilacji obywateli przez 

CBA. Dodał, że kolejne działania wobec niego nastąpiły, gdy skierował do Citizen Lab 

prośbę o sprawdzenie telefonu w grudniu 2021 r. Zapowiedział, że w przyszłym 

tygodniu złoży zawiadomienie do prokuratury w Rzymie ws. inwigilacji we Włoszech. 

Wskazał na potrzebę wyjaśnienia inwigilacji, zwracając uwagę na powołanie komisji 

śledczej w Izraelu. Mówiąc o przyszłych działaniach komisji śledczej, która powstanie  

w Parlamencie Europejskim, zasugerował współpracę z włoską prokuraturą. Ocenił, że 

w obliczu postępującej destrukcji obozu władzy sprawa Pegasusa doprowadzi  

w tym lub w następnym roku do tego, że Polska powróci do grona państw, które nie 

używają tego programu do zwalczania opozycji politycznej.      

Máté SZABÓ, dyrektor programowy węgierskiej Unii Wolności Obywatelskich, 

powiedział, że rząd węgierski ma swobodę działania, bo istniejące prawodawstwo nie 

zakazuje inwigilacji. Zgodnie ze stanem prawnym, na Węgrzech nie ma osoby, która 
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nie mogłaby być przedmiotem inwigilacji, co przyznał kilka lat temu sam minister 

spraw wewnętrznych Sándor Pintér. Zwrócił uwagę, że w dotyczącym go osobiście 

wyroku (sprawa Máté Szabó i Beatrix Vissy przeciwko Węgrom) z 2016 r. Europejski 

Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że zaskarżone działania władz naruszały art. 8 

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Niemniej jednak po upływie sześciu lat 

węgierski rząd nie wprowadził żadnych zabezpieczeń. Szabó powiedział, że wobec 

braku działań w kierunku harmonizacji węgierskiego ustawodawstwa z europejskim, 

w tym odnośnie do przepisów dot. ochrony źródeł dziennikarskich, trudno się dziwić, 

że spośród tysięcy przypadków inwigilacji ujawnionych w lipcu 2021 roku, 300 dotyczy 

węgierskich dziennikarzy, osób krytycznie nastawionych do rządu i polityków opozycji. 

Po ośmiu miesiącach dochodzenia węgierski komisarz ds. ochrony danych Attila 

Péterfalvi stwierdził w publicznej części swojego raportu opublikowanego pod koniec 

stycznia, że inwigilacja odbyła się zgodnie z węgierskim prawem. Jednak większość 

raportu została utajniona do 2050 r. Zdaniem Szabó zgodę na inwigilację dziennikarzy 

powinien wydawać oddzielny niezależny organ. Dodał, że na Węgrzech podjęto 

działania wobec osób, które ujawniły inwigilację, a jego organizacja reprezentuje 

prawnie sześciu inwigilowanych Pegasusem klientów (w tym jednego obywatela 

belgijskiego) w postępowaniach na Węgrzech, w Izraelu i wobec Komisji Europejskiej. 

Apelował do instytucji europejskich o zajęcie się węgierskim przypadkiem.  

Bill MARCZAK, starszy pracownik naukowy w Citizen Lab na Uniwersytecie  

w Toronto, powiedział, że zajmuje się Pegasusem od 2016 r. a inwigilacją prowadzoną 

przez rządy od 2012 r. Dodał, że Citizen Lab analizuje pod względem 

kryminalistycznym komputery i telefony, a po znalezieniu dowodów włamania, 

czasami jest w stanie przypisać oprogramowanie szpiegujące konkretnej firmie lub 

rządowi. Pierwsze przypadki wykorzystania Pegasusa dotyczyły państw Bliskiego 

Wschodu takich jak Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie, czy Arabia Saudyjska  

w latach 2011-2012 r., których rządy szpiegowały protestujących podczas Arabskiej 

Wiosny. Dopiero później pojawiły się dowody na to, że coraz więcej demokratycznych 

rządów staje się klientami firm oferujących oprogramowanie do inwigilacji.  

Oceniając wpływ Pegasusa na demokrację, porównał go do działania materiałów 

promieniotwórczych na powstawanie nowotworów, dodając, że czasami skutki 

pojawiają się o wiele później i trudno je połączyć w logiczną całość z przyczynami.  
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W tym kontekście odniósł się do wypowiedzi R. Giertycha i doniesień o szpiegowaniu 

polityków w Polsce, których telefony zostały wielokrotnie hakowane w okresie 

poprzedzającym ważne wybory. Zwrócił uwagę, że rodzi to pytanie o wolność  

i uczciwość wyborów, a wygranym, którzy mieli kontrolę nad kluczowymi 

informacjami, daje przewagę w przyszłych wyborach. Zauważył, że wiele innych 

rządów europejskich zakupuje Pegasusa, utrzymując, że będzie on stosowany tylko 

wobec przestępców i terrorystów. Podkreślił, że bez bardzo ścisłego, niezależnego 

nadzoru i kontroli nad jego wykorzystaniem Pegasus może mieć powolny, niszczący 

wpływ na instytucje demokratyczne.  

Mówiąc o wymiarze bezpieczeństwa narodowego, powiedział, że producent 

Pegasusa, NSO Group (NSO) ma model licencjonowania oparty na kraju, co oznacza, 

że jeśli klient chce szpiegować, np. posłów do Parlamentu Europejskiego, musi kupić 

pozwolenie od NSO na szpiegowanie w Belgii. Pozwala to na łatwe inwigilowanie wielu 

osób w danym kraju. Uważa się, że licencje na szpiegowanie w Belgii wykupił rząd 

Rwandy. Za ważną kwestię z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego uznał 

kontrolę nad informacjami pozyskiwanymi z telefonów. Stwierdził, że można 

wyciągnąć wniosek, że istnieje jakiś scentralizowany podmiot mający kontrolę nad 

tymi danymi i być może jest to nawet samo NSO, które konfiguruje serwery dla swoich 

klientów. W tym kontekście zwrócił uwagę na ostatnie doniesienia prasy izraelskiej  

o nadużywaniu Pegasusa przez izraelską policję oraz o częstych, czasami codziennych 

spotkaniach dyrektora NSO w izraelskim ministerstwie obrony. Dodał, że odnotował 

też przypadek, że sama NSO poinformowała użytkownika o inwigilacji, chociaż dopiero 

po tym, jak poinformował go o tym Citizen Lab. Rodzi to pytania, skąd firma wie, kogo 

inwigilowali jej klienci.  

Kończąc, odniósł się do funkcjonowania NSO i innych izraelskich firm (Candiru, 

Quadream) będących częścią przemysłu spyware. Podkreślił, że ich rola wykracza 

daleko poza produkcję i sprzedaż produktu. Kilkakrotnie podkreślił, że Pegasus jest  

w większości przypadków bezużyteczny bez ciągłych aktualizacji, konserwacji  

i pomocy technicznej ze strony producenta, co powinno być uwzględnione  

w potencjalnych wnioskach legislacyjnych. NSO tworzy też cały ekosystem usług 

wsparcia, sprzedając poprzez inne firmy oprogramowanie, w tym exploity (programy 
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wykorzystujące luki w systemie do instalacji złośliwego oprogramowania). Zwrócił 

również o roli europejskich inwestorów w tych firmach.  

Senator Krzysztof BREJZA powiedział, że inwigilację jego telefonu potwierdzili eksperci 

Citizen Lab w dniu 23 grudnia 2021 r. a następnie eksperci Amnesty International  

w dniu 10 stycznia br. Zgodnie z nimi inwigilacja trwała od kwietnia do października 

2021 r., a jego urządzenie zostało zhakowane Pegasusem 33 razy, co zdaniem 

ekspertów świadczy o dużej determinacji podsłuchujących. Zaznaczył, że inwigilacja 

rozpoczęła się w okresie, gdy był członkiem sejmowej komisji śledczej, a jednocześnie 

kandydował w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Inwigilacja nasiliła się  

w czerwcu 2021 r., gdy został szefem sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. 

Poinformował, że przejęte dane obejmowały informacje o strategii, kongresach 

programowych, wykazy kandydatów do Sejmu i Senatu, projekty graficzne kampanii 

bilboardowych oraz permanentny nasłuch audio i video, czyli podsłuchiwanie sztabu 

krajowego i rozmów z liderami bloku opozycyjnego. Ponadto wykradziona została 

baza SMS, a część z wiadomości została przerobiona i wykorzystana w oczerniającej 

go kampanii w sierpniu 2021 r. W tym kontekście podkreślił, że dowody na włamanie 

do jego telefonu dostarczyli nie tylko eksperci, ale również sama telewizja rządowa. 

W konsekwencji już we wrześniu 2021 r. senator złożył zawiadomienie do 

prokuratury. Powiedział, że nie widzi chęci wyjaśnienia tej sprawy ze strony 

upolitycznionej prokuratury, dla której ta sprawa jest niewygodna, bo został po raz 

pierwszy przesłuchany dopiero po czterech miesiącach, mimo jednomiesięcznego 

terminu. Ocenił, że metody polegające na kradzieży i fałszowaniu korespondencji 

opozycji, typowe dla lat 80. XX w. powróciły w Polsce po trzydziestu latach. 

W czasie debaty posłowie podkreślali, że sprawa inwigilacji Pegasusem nie jest 

kwestią wyłącznie polską czy węgierską, lecz dotyczy wszystkich państw 

członkowskich, bo oprogramowanie szpiegujące nie zna granic, a jego wykorzystanie 

wobec osób, które nie mają zarzutów kryminalnych, jest naruszeniem wartości 

europejskich.  

Bartosz ARŁUKOWICZ podkreślił ogromne znaczenie sprawy dla przyszłości 

demokracji w Europie, a nie tylko w Polsce. Komentując wystąpienie Giertycha, 

powiedział, że tak jak Tusk celem inwigilacji może być każdy polityk europejski. Ocenił, 

że wyjaśnienie sprawy w Polsce nie jest obecnie możliwe i potrzebne jest działanie 
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Parlamentu Europejskiego, aby chronić obywateli przed tymi, którzy chcą zniszczyć 

instytucje europejskie. Podkreślił wpływ inwigilacji na proces wyborczy w kontekście 

hakowania telefonu senatora Brejzy, gdy kandydował do Parlamentu Europejskiego. 

Pytał ekspertów, kto kontroluje pozyskane za pomocą Pegasusa dane i rolę w tym 

procesie firmy NSO. 

Łukasz KOHUT określił inwigilację Pegasusem mianem „Twierdzy brzeskiej 2.0” 

i rodzajem cyfrowego więzienia, które może tworzyć fałszywe obrazy, które można 

komuś wgrać na telefon. Ocenił, że w epoce mediów społecznościowych pozwala to 

skutecznie oczernić oponentów politycznych, bo późniejsze wyjaśnienia oskarżonego 

nie będą miały takiej siły przebicia, jak pierwotna negatywna informacja. Pytał  

o wykorzystywanie Pegasusa w tworzeniu fake newsów i dezinformacji w Polsce.  

Hiszpański poseł Esteban GONZÁLEZ PONS z grupy EPL powiedział, że jeśli ktoś mógł 

mieć wątpliwości co do powołania komisji śledczej ws. Pegasusa w Parlamencie, to 

teraz już ich mieć nie może. Podkreślił, że sprawa Pegasusa dotyczy całej Europy i nie 

jest polskim przypadkiem, chociaż to z Polski pochodzi obecnie najwięcej informacji  

o stosowaniu tego oprogramowania. Nie wiadomo natomiast, jak wygląda sytuacja  

w innych państwach członkowskich, bo nie ma wątpliwości, że rządy Polski i Węgier 

nie są jedynymi korzystającymi czy nadużywającymi Pegasusa. Podsumował, że 

przyszła komisja nie będzie zajmowała się wyłącznie wykorzystaniem 

oprogramowania szpiegowskiego w Polsce i na Węgrzech lecz w całej Unii.  

Niemiecki poseł Patrick BREYER z grupy Zielonych zachęcał ofiary inwigilacji do 

zgłaszania takich przypadków organom ścigania. Pytał ekspertów, dlaczego obecne 

urządzenia są tak podatne na włamania, sugerując nowe rozwiązania prawne, zgodnie 

z którymi producenci powinni ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo urządzeń.  

Róża THUN z grupy Renew powiedziała, że wszystkie grupy polityczne w Parlamencie 

powinny dążyć do gruntownego wyjaśnienia sprawy Pegasusa, którego ofiarą może 

stać się każdy. Jej zdaniem przyszła komisja śledcza powinna powstać jak najszybciej  

i współpracować z ekspertami. Za ważne uznała wyjaśnienie „śladu włoskiego”, czyli 

inwigilacji polskiego obywatela we Włoszech i rolę operatorów telefonicznych w tym 

kraju.  

Luksemburska posłanka Isabel WISELER LIMA z grupy EPL podkreślała, że inwigilacja 

jest atakiem na podstawowe prawa i stanowi problem ogólnoeuropejski. Dodała, że 
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chociaż po ujawnieniu przypadków inwigilacji wobec obywateli logiczną 

konsekwencją powinna być dymisja rządu, to reakcja w Polsce jest bardziej złożona, 

natomiast na Węgrzech sprawa została utajniona na wiele lat. Oceniła, że takie reakcje 

oznaczają drogę ku autokracji. Pytała ekspertów o wyjaśnienie kwestii dostępu NSO 

do pozyskanych informacji.   

W dalszej debacie R. GIERTYCH powiedział, że problemem z użyciem oprogramowania 

szpiegującego w Polsce jest fakt, że nie zostało ono użyte w celach walki  

z terroryzmem czy handlem ludźmi, ale do walki z konkurentami politycznymi. Dodał, 

że uzyskane informacje dają ogromną przewagę jednemu ugrupowaniu i sprawiają, że 

nie można mówić o uczciwych wyborach. Podkreślił, że skoro Pegasusa używano przed 

wyborami do Sejmu i wyborami prezydenckimi, to należy zadać pytanie o jego 

ewentualne wykorzystanie w kolejnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Co 

do inwigilacji jego telefonu we Włoszech wyjaśnił, że zmiana operatorów nie ma 

znaczenia, po zgodnie z informacjami ekspertów Pegasus jest zainstalowany  

w telefonie i nie jest powiązany z numerem.  Co więcej, daty logowania Pegasusa do 

jego telefonu pokrywały się z datami jego pobytu we Włoszech i jest to podstawą do 

uzyskania właściwości prokuratury w Rzymie, która może przeprowadzić 

postępowanie w tej sprawie. W odpowiedzi na pytanie nt. wykorzystania uzyskanych 

danych do dezinformacji powiedział, że jego korespondencja mejlowa z klientami 

objęta tajemnicą adwokacką została opublikowana w telewizji publicznej. Podkreślił, 

że materiały te zostały nielegalnie pozyskane, nielegalnie przekazane do Izraela  

i nielegalnie ujawnione.  

Richard LAURENT mówiąc o konsekwencjach dla śledzonych Pegasusem, powiedział, 

że numer telefonu zamordowanego meksykańskiego dziennikarza śledczego Cecilio 

Pinedy był inwigilowany przez Pegasusa. Inwigilowana była również narzeczona Jamal 

Khashoggiego, saudyjskiego dziennikarza zamordowanego w konsulacie w Stambule 

oraz niezależna azerska dziennikarka Xədicə İsmayılova. W kontekście prac komisji 

śledczej i ewentualnych wniosków legislacyjnych powiedział, że potrzebna jest 

transparentność rządów państw członkowskich co do sposobu wykorzystania 

Pegasusa, jak również uzgodnione podejście wobec inwestorów NSO, których 

większość pochodzi z Europy. Ocenił, że Unia raczej nie zdecyduje się na zakazanie 

oprogramowania szpiegowskiego, jak to uczyniły USA w listopadzie 2021 r.  
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Máté SZABÓ powiedział, że w warunkach nieograniczonej władzy jednej partii od 

dekady nieskrępowane wykorzystanie z inwigilacji prowadzi do autocenzury 

obywateli. Dodał, że rodzi to również głębokie obawy o uczciwość procesu 

wyborczego w świetle wiosennych wyborów na Węgrzech.  

Bill MARCZAK, mówiąc o roli NSO w przechowywaniu danych, ocenił, że tylko 

gruntowne śledztwo dałoby pełną odpowiedź na to pytanie. Obecnie trudno 

stwierdzić, jak naprawdę wygląda przepływ pozyskanych informacji między klientem 

NSO a samą firmą. Aby rozwiać wątpliwości, czy dane są składowane w chmurze, czy 

na serwerach, należałoby wyjaśnić rolę operatorów i uzyskać od nich konkretne 

dokumenty. Zwrócił jednak uwagę na niedawne doniesienia izraelskiej prasy, że NSO 

pozyskuje informacje dla niektórych swoich klientów ze swoich serwerów. Tak samo 

trudno jest stwierdzić, co się dzieje z uzyskanymi danymi po wygaśnięciu licencji lub 

po wycofaniu jej klientowi. Nie ma pewności, że dane są one niszczone i należy wyjść 

z założenia, że gdzieś są składowane. Co do bezpieczeństwa urządzeń elektronicznych, 

powiedział, że trudno jest stworzyć zupełnie bezpieczne systemy, a biorąc pod uwagę, 

że urządzenia liczą nawet dziesiątki milionów linii kodu tworzonych przez setki czy 

tysiące programistów, jest to wręcz niemożliwe. Jak pokazuje doświadczenie  

z oprogramowaniem z NSO, wykorzystuje ono luki w aplikacjach do przesyłania 

wiadomości, jak to miało miejsce w przypadku iMessage, czy w 2019 r. z WhatsAppem, 

gdy telefony były infekowane nieodebranymi połączeniami, które później samoistnie 

znikały z listy połączeń nieodebranych. Aby się chronić przed atakami, radził 

odinstalować nieużywane aplikacje do przesyłania wiadomości i kontrolować swoje 

zachowanie. W dłużej perspektywie ocenił, że potrzebne jest wprowadzenie 

wiążących standardów i wytycznych dla komunikatorów internetowych, zwłaszcza 

dotyczących sposobu traktowania wiadomości pochodzących od nieznanych 

nadawców.  

Andrzej HALICKI podsumowując konferencję, powiedział, że potrzeba większej 

ochrony obywateli przed inwigilacją, bo w przypadku Pegasusa, czy Predatora, telefon 

jest infekowany bez podejmowania żadnych czynności ze strony konsumenta. 

Zaznaczył, że w kontekście nadużywania Pegasusa Komisja Europejska powinna jak 

najszybciej przeanalizować funkcjonowanie RODO i stosowanie przez państwa 
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członkowskie dyrektywy policyjnej ustanawiającej wyjątki od stosowania tego 

rozporządzenia (LED), biorąc również pod uwagę postęp technologiczny.  

 

Oprac. W. Kuźma 

 

  


