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 Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce raport 
z najważniejszych naszym zdaniem informacji, które pojawiły się 
w naszym serwisie odfejkuj.info. Zgromadzone w raporcie artykuły 
to jedynie próbka naszej działalności, którą prowadzimy. Więcej 
materiałów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. 
 

https://www.odfejkuj.info 

 
 
 
 
 

KIM JESTEŚMY? 

 

 Serwis odfejkuj.info założony przez Ośrodek Analiz Cegielskiego 
powstał, aby weryfikować i korygować kłamstwa i manipulacje. Zalew 
fałszywych informacji w przestrzeni publicznej uderza w sferę gospodarczą, 
prawną i społeczną. Fact-checking w czasach mnożenia się kłamstw jest 
czynnością niezbędną, aby opinia publiczna otrzymywała wiarygodne 
informacje. Redakcja odfejkuj.info wychodzi temu naprzeciw, a Czytelnik na 
naszym portalu może zapoznać się z weryfikacją zmanipulowanych 
i kłamliwych informacji, przekrojowymi analizami oraz artykułami. Pandemia 
COVID-19 unaoczniła jak wielkim problemem jest odmieniany przez wielu 
„fakenews”. Obserwujemy to zwłaszcza w mediach społecznościowych. 
Dlatego chcemy „odfejkować” rzeczywistość. 

 

Portal powstał przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju 
Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030. 

 

 

 

https://www.odfejkuj.info/
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"Tylko prawda jest ciekawa" 
Józef Mackiewicz 
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POLSKA PROWOKUJE ROSYJSKIE STATKI BUDUJĄCE NORD STREAM 2? 

WERYFIKUJEMY 

 

Czy to prawda, że polskie jednostki wojskowe prowadzą na Bałtyku działania prowokacyjne 

wymierzone w rosyjskie statki budujące gazociąg Nord Stream 2? Weryfikujemy doniesienia 

przedstawicieli rosyjskiej spółki prowadzącej prace związane z budową gazociągu.  
 

Na początku kwietnia operator Nord Stream 2 poinformował o rzekomych prowokacjach ze strony 

okrętów wojennych, statków rybackich i polskiego samolotu PZL Mielec, które miały być 

wymierzone w statki budujące gazociąg. 

 

Andriej Minin- Dyrektor w spółce Nord Stream 2 AG poinformował, że jednostki układające 

gazociąg są przedmiotem zaplanowanych wcześniej prowokacji ze strony Polski, których celem jest 

przeszkodzenie w ukończeniu układania gazociągu. Przedstawiciel spółki wskazał ponadto 

na obecność niezidentyfikowanego okrętu podwodnego, na powierzchni wody w strefie buforowej 

jednej z rosyjskich jednostek uczestniczących w budowie gazociągu. Wskazał, że obecność okrętu 

stanowiła zagrożenie dla lin kotwicznych jednostki, zaznaczając, iż działania okrętu mogły 

spowodować wyłączenie systemu pozycjonowania kotwicy jednostki i  w rezultacie doprowadzić 

do uszkodzenia powstającego gazociągu. 

 

Rosyjskie oskarżenia o sabotaż zdementowało na Twitterze Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił 

Zbrojnych, wskazując, że „Marynarka Wojenna RP nie prowadzi żadnej działalności prowokacyjnej 

i realizuje swoje statutowe zadania zgodnie z prawem międzynarodowym. Samoloty M-28B Bryza 

regularnie realizują loty patrolowe-rozpoznawcze w rejonie Morza Bałtyckiego”. 

 

Do sprawy odnieśli się również przedstawiciele Sił Zbrojnych Danii, dementując rosyjskie 

doniesienia o polskich prowokacjach. Wskazano, że duńskie wojsko nic nie wie o jakichkolwiek 

próbach ataku na projekt gazowych w trakcie prac prowadzonych w związku z układaniem rur 

w wyłącznej strefie ekonomicznej Danii. 

 

Okręty rosyjskie znajdują się na Morzu Bałtyckim w wyłącznej strefie ekonomicznej Danii. 

O obecności dwóch rosyjskich jednostek: Akademik Czerski i Fortuna wraz z jednostkami 

pomocniczymi, które do końca września 2021 r. mają pracować przy układaniu dwóch nitek 

gazociągu, poinformowała Duńska Agencja Morska. 

 

Omawiane oskarżenia polskich jednostek o sabotaż na rosyjskich budowniczych Nord Stream 2 

to kolejny przejaw rosyjskiej dezinformacji w ostatnich miesiącach. 

 

Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/polska-prowokuje-

rosyjskie-statki-budujace-nord-stream-2-weryfikujemy/ 

 

POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

 

MANIPULACJE W SPRAWIE MASECZEK 

 

Na początku kwietnia Portal dla Każdego opublikował artykuł, w którym przekonuje, że Światowa 

Organizacja Zdrowia (WHO) nie rekomenduje noszenia maseczek. Artykuł został podparty wypo-

wiedzią dr Michaela Ryana, pełniącego funkcję dyrektora wykonawczego w programie sytuacji kry-

zysowych w dziedzinie zdrowia realizowanym przez Światową Organizację Zdrowia. Słowa przypi-

sywane dr. Michaleowi Ryanowi są prawdziwe, jednak zostały wypowiedziane w zupełnie innym 

kontekście, który zmienia ich znaczenie. 

https://odfejkuj.info/polska-prowokuje-rosyjskie-statki-budujace-nord-stream-2-weryfikujemy/
https://odfejkuj.info/polska-prowokuje-rosyjskie-statki-budujace-nord-stream-2-weryfikujemy/
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Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/manipulacje-w-sprawie-maseczek/ 

 

ZŁA PASSA ASTRYZENECKI WINĄ ARABSKICH I ROSYJSKICH TROLLI 

 

Jak już niejednokrotnie pisaliśmy na łamach niniejszego portalu, epidemia koronawirusa jako wyda-

rzenie nagłe, nieprzewidywalne, a przede wszystkim wprowadzające nową jakość we współczesnym 

świecie, wiążę się z wieloma emocjami, przede wszystkim ze strachem. Do tego, nie ma co ukry-

wać, sprzedaż szczepionek przeciwko koronawirusowi najprawdopodobniej jest intratnym przed-

sięwzięciem dla producentów medykamentów. W związku z tym nie powinno dziwić, że różne 

ośrodki próbują wpłynąć na dyskredytację jednych szczepionek, a wypromowanie drugich. 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/zla-passa-astryzenecki-wina-arabskich-i-rosyjskich-trolli/ 

POŁĄCZENIA LOTNICZE PLL LOT DO INDII MIMO ZAGROŻENIA 

EPIDEMICZNEGO? SPRAWDZAMY 

 

Indie mierzą się z falą zachorowań wywołaną nową mutacją koronawirusa. W sieci pojawiły się 

pełne niepokoju komentarze dotyczące funkcjonowania połączeń lotniczych z tym państwem orga-

nizowanych przez PLL LOT. W niniejszym artykule weryfikujemy rozpowszechniane 

przez komentujących informacje oraz wyjaśniamy jakie rodzaje połączeń lotniczych pomiędzy Pol-

ską a Indiami są obecnie realizowane. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/polaczenia-lotnicze-pll-lot-do-indii-mimo-zagrozenia-

epidemicznego-sprawdzamy/ 

 

 

 

https://odfejkuj.info/manipulacje-w-sprawie-maseczek/
https://odfejkuj.info/zla-passa-astryzenecki-wina-arabskich-i-rosyjskich-trolli/
https://odfejkuj.info/polaczenia-lotnicze-pll-lot-do-indii-mimo-zagrozenia-epidemicznego-sprawdzamy/
https://odfejkuj.info/polaczenia-lotnicze-pll-lot-do-indii-mimo-zagrozenia-epidemicznego-sprawdzamy/
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MANDATY ZA SPACER Z PSEM? WERYFIKUJEMY 

 

Czy zwykły spacer z psem może zakończyć się mandatem? Czy nowe rozporządzenie regulu-

jące wysokość grzywien za wybrane wykroczenia zaostrza obowiązujące przepisy dotyczące 

wyprowadzania czworonogów? Doniesienia medialne pojawiające się w związku z nowymi 

przepisami, sprawdzamy w oparciu o obowiązujące przepisy kodeksu wykroczeń, stanowisko 

doktryny i orzecznictwa. 
 

W mediach pojawiła się informacja sugerująca, że wskutek zmiany przepisów zwykła przechadzka 

z psem może zakończyć się wysokim mandatem. Nowe regulacje w tej kwestii wynikać miały 

z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 marca 2021 r., które weszło w życie 10 kwietnia 

2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze 

mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Według doniesień medialnych nowe regulacje 

pozwalają na ukaranie właścicieli psów, biegających bez smyczy w miejscu publicznym, mandatem 

w wysokości do 250 zł, a w przypadku ras uznawanych za agresywne nawet do 500 zł. Wskazane 

informacje, które zbulwersowały internautów, zawierają jednak kilka nieścisłości, fałszujących 

rzeczywisty stan prawny i wynikające z niego potencjalne konsekwencje dla właścicieli psów. 

 

Po pierwsze należy wskazać, iż nowe rozporządzenie nie zmienia nic w przepisach opisujących 

konstrukcję wykroczenia. Zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń:  § 1. Kto nie zachowuje zwykłych 

lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia 

wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. § 2. Kto dopuszcza się czynu określonego 

w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia 

lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. 

Niezmieniony pozostaje także przepis art. 10a. ust 3. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt, stanowiący, iż „zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli 

i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna”. 

 

Z powyższych przepisów wynika obowiązek zachowania odpowiednich środków ostrożności przy 

trzymaniu psa, gwarantujący utrzymanie kontroli nad zwierzęciem. W regulacjach tych nie ma 

natomiast mowy o całkowitym zakazie spuszczania psów ze smyczy. 

 

W doktrynie prawa wykroczeń wskazuje się, iż środki ostrożności, o których mowa na gruncie art. 

77 KW oznaczają działania ukierunkowane na eliminację niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia 

ludzi albo ich mienia, które może im zagrażać ze strony zwierzęcia. Wskazuje się, iż zwykłe środki 

ostrożności dotyczą środków powszechnie stosowanych dla trzymania danego gatunku, które mogą 

polegać w szczególności na „wyprowadzaniu zwierzęcia pod nadzorem człowieka lub trzymaniu 

niebezpiecznego zwierzęcia na uwięzi”. Także orzecznictwo aprobuje doktrynalny pogląd, zgodnie 

z którym na gruncie art. 77 KW chodzi o panowanie nad zwierzęciem w zakresie zapewniającym 

bezpieczeństwo publiczne. Podkreśla się, iż zachowanie tego warunku w ramach zwykłych środków 

ostrożności nie powoduje konieczności np. spacerowania z psem znajdującym się na smyczy lub 

w kagańcu. Chodzi natomiast o doskonałe poznanie psychiki psa i uzyskania jego bezwzględnego 

posłuszeństwa. Jednocześnie ten sam wyrok stwierdza, iż „prowadzenie na smyczy i w kagańcu 

psów niektórych ras także może nie zapewniać bezpieczeństwa. Nie może budzić wątpliwości to, 

że także niektóre psy, niebędące na liście 11 ras psów niebezpiecznych, wykazujące agresywność 

powinny być prowadzone na smyczy i w kagańcu”(Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z 13.09.2012 r., II OSK 1492/12). 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 

r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne uznaje się następujące rasy psów: 

amerykański pit bull terrier; pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin); buldog amerykański; dog 
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argentyński; pies kanaryjski (Perro de Presa Canario); tosa inu; rottweiler; akbash dog; anatolian 

karabash; moskiewski stróżujący; owczarek kaukaski. 

 

Podsumowując, nowe przepisy nie zaostrzają podstawy prawnej określającej warunki wykroczenia. 

Zmieniają jedynie wysokość kar za poszczególne rodzaje wykroczeń. Tzw. „zwykły spacer z psem” 

może zakończyć się więc mandatem w przypadku niezachowania odpowiednich środków 

ostrożności, uwarunkowanych rasą i zachowaniem psa. Nie jest to jednak konsekwencją 

wprowadzanie nowych przepisów, ale obowiązujących regulacji kodeksu wykroczeń oraz ich 

doktrynalnej i orzeczniczej interpretacji. 

 

Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/mandaty-za-spacer-z-

psem-weryfikujemy/ 

 

POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

 

BEZWZGLĘDNE PIERWSZEŃSTWO PIESZYCH? SPRAWDZAMY 

 

W związku z uchwaleniem nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, która ma wejść w życie 1 

czerwca 2021 r., w mediach pojawiło się określenie „bezwzględne pierwszeństwo pieszych” odno-

szące się do projektowanego brzmienia przepisów, regulujących sytuację prawną tej grupy uczestni-

ków ruchu. W niniejszym artykule weryfikujemy zasadność tego sformułowania w oparciu o tekst 

aktu prawnego, materiały legislacyjne oraz stanowisko doktryny. 

 

Czytaj więcej:  https://odfejkuj.info/bezwzgledne-pierwszenstwo-pieszych-sprawdzamy/ 

 

WZROST OPŁAT ZA GOSPODARKĘ ODPADAMI W WARSZAWIE TO SKUTEK 

NOWEJ USTAWY? WERYFIKUJEMY 

 

Pojawiające się w materiałach graficznych rozpowszechnianych w Warszawie komentarze 

do podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wiążą wspomniany wzrost cen 

z wymogami nowej ustawy. Głos w tej sprawie zabrało Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

wskazując, iż żadna nowa ustawa nie została w tym zakresie wprowadzona, a zasada 

samofinansowania gospodarki odpadami obowiązuje od 2012 r. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/wzrost-oplat-za-gospodarke-odpadami-w-warszawie-to-skutek-

nowej-ustawy-weryfikujemy/ 
 

 

 

 

https://odfejkuj.info/mandaty-za-spacer-z-psem-weryfikujemy/
https://odfejkuj.info/mandaty-za-spacer-z-psem-weryfikujemy/
https://odfejkuj.info/bezwzgledne-pierwszenstwo-pieszych-sprawdzamy/
https://odfejkuj.info/wzrost-oplat-za-gospodarke-odpadami-w-warszawie-to-skutek-nowej-ustawy-weryfikujemy/
https://odfejkuj.info/wzrost-oplat-za-gospodarke-odpadami-w-warszawie-to-skutek-nowej-ustawy-weryfikujemy/
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ZAMACH STANU NA BIAŁORUSI? 

 

W połowie kwietnia w międzynarodowej przestrzeni internetowej doszło do wzmożonego ru-

chu dezinformacyjnego. Prowodyrem całego zamieszania była Moskwa, która próbowała 

stworzyć narrację, w ramach której wspierani przez Zachód dysydenci polityczni planowali 

zorganizowanie zamachu stanu na Białorusi. Skrzętnie zaplanowana przez zachodnich specja-

listów operacja się jednak nie powiodła, ponieważ dysydenci polityczni mieliby zostać zatrzy-

mani przez rosyjskie siły specjalne. 

W połowie kwietnia bieżącego roku w międzynarodowej przestrzeni informacyjnej doszło 

do wzmożonego ruchu dezinformacyjnego. Prowodyrem całego zamieszania były rosyjskie służby 

specjalne próbujące stworzyć narrację, w ramach której wspierani przez Zachód dysydenci politycz-

ni planowali zorganizowanie zamachu stanu na Białorusi. Za organizacje niedoszłego zamachu sta-

nu miałyby odpowiadać amerykańskie oraz rosyjskie służby specjalne, natomiast ludźmi bezpośred-

nio odpowiedzialnymi za próbę zamachu stanu, według moskiewskiej narracji, są nacjonaliści 

z Ukrainy oraz Białorusi. Jak podają media związane z rosyjskim ośrodkiem władzy, do zamachu 

stanu w Mińsku nie doszło, ponieważ z pomocą Białorusinom przyszli rosyjscy sojusznicy, 

a konkretnie Federalne Służby Bezpieczeństwa, które miałyby rozbić siatkę inspirowanych 

przez Zachód zamachowców. 

Takie niepodparte dowody komunikaty rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych grały dużą 

rolę w dezinformacji realizowanej przez Kreml w ramach operacji militarnych na terytorium 

wschodniej Ukrainy, budując w ten sposób wizerunek ukraińskiego nacjonalizmu jako jednego 

z głównych elementów odpowiedzialnych za destabilizacje państwa. Podobnie, jak w przypadku 

„ukraińskich nacjonalistów” finansowanych oraz szkolonych przez Amerykanów z Polakami 

w 2014 r., tak samo teraz wspomniani „białoruscy nacjonaliści”, także mieliby być przygotowywani 

przez Amerykanów we współpracy z Polakami. 

 

Niemniej akcję propagandową Kremla można uznać za nietrafioną w czasie, ponieważ w tym 

samym czasie świat ujrzała informacja o odpowiedzialności rosyjskich służb specjalnych 

za wysadzenie wojskowego składu amunicji w Republice Czeskiej siedem lat temu. Te informację, 

w przeciwieństwie do rosyjskich, podparte dowodami zelektryzowały międzynarodową opinię 

publiczną. 

 

Oficjalne komunikaty rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych uznają czeskie rewelacje, 

za spreparowane oskarżenia względem Rosji, których celem jest ukrycie doniesień o opisanych 

wyżej „doniesieniach” rosyjskich służb specjalnych w operacji białoruskiej. 

 

Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/zamach-stanu-na-

bialorusi/ 

 

POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

 

PODSZYŁ SIĘ POD DZIENNIKARZA. FERMENT W ŚWIECIE W SPORTU 
 

Andrei Agnelli, prezydent Juventusu nie zrezygnował ze stanowiska. Zagraniczne media podchwy-

ciły twitt fake konta podszywającego się pod redakcję talkSPORT. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/podszyl-sie-pod-dziennikarza-ferment-w-swiecie-w-sportu/ 

 

https://odfejkuj.info/zamach-stanu-na-bialorusi/
https://odfejkuj.info/zamach-stanu-na-bialorusi/
https://odfejkuj.info/podszyl-sie-pod-dziennikarza-ferment-w-swiecie-w-sportu/
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POLSKA NARUSZYŁA PRZESTRZEŃ POWIETRZNĄ BIAŁORUSI? TO FAKE 

NEWS 
 

Nie, polskie samoloty nie naruszyły przestrzeni powietrznej Białorusi. Informację podaną 

przez białoruski resort obrony zdementowało polskie Ministerstwo Obrony Narodowej, informując, 

że w poniedziałek wieczorem wojskowe statki powietrzne nie wykonywały lotów w pobliżu granicy 

polsko-białoruskiej. Fałszywe oskarżenia to kolejny po marcowym aresztowaniu polskich działaczy 

przez białoruskie władze, niespokojny akcent w relacjach polsko-białoruskich. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/polska-naruszyla-przestrzen-powietrzna-bialorusi-to-fake-news/ 

DEZINFORMACJA JAKO NARZĘDZIE ROSYJSKIEJ PROPAGANDY 
 

Propaganda, manipulacje, czy po prostu szerzej działalność dezinformacyjna towarzyszą ludzkości 

od tak dawna, jak tylko nauczyliśmy się jako gatunek kłamać. W szczególności, gdy zjawisko kłam-

stwa powiąże się z dodatkową gratyfikacją. W ten sposób egipskie stele donoszą o zwycięstwie 

Ramzesa Wielkiego z Asyryjczykami pod Kadesz, a cykl cycerońskich „filipik” formują wizerunek 

Marka Antoniusza jako: pijaka, złodzieja, buntownika, manipulanta i utracjusza społecznego. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/dezinformacja-jako-narzedzie-rosyjskiej-propagandy/ 

 

 

https://odfejkuj.info/polska-naruszyla-przestrzen-powietrzna-bialorusi-to-fake-news/
https://odfejkuj.info/dezinformacja-jako-narzedzie-rosyjskiej-propagandy/


14 

 

 


