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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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DEZINFORMACJA PRZY WYBORZE PARTNERÓW DO POLSKIEGO PROGRAMU 

JĄDROWEGO 

 

W ramach przedłużających się prac początkowych polskiego programu jądrowego jednym 

z najważniejszych zagadnień pozostaje wybór zagranicznego partnera oferującego technolo-

gie, know-how, a także paliwo. Od początku programu trzema najpoważniejszymi oferentami 

pozostają przedsiębiorstwa z Francji, Korei Południowej oraz Stanów Zjednoczonych. 

Na kanwie tych wydarzeń europarlamentarzysta Radosław Sikorski (Europejska Partia Lu-

dowa, Platforma Obywatelska) napisał tweeta, w którym stwierdził, że najnowocześniejsze 

siłownie atomowe czwartej generacji są produkowane przez Francję. To fakenews, o czym 

w tekście. 
 

W ramach przedłużających się prac początkowych polskiego programu jądrowego jednym 

z najważniejszych zagadnień pozostaje wybór zagranicznego partnera oferującego technologie, 

know-how, a także paliwo. Od początku programu trzema najpoważniejszymi oferentami pozostają 

przedsiębiorstwa z Francji, Korei Południowej oraz Stanów Zjednoczonych. Na kanwie tych wyda-

rzeń europarlamentarzysta Radosław Sikorski (Europejska Partia Ludowa, Platforma Obywatelska) 

napisał tweeta, w którym stwierdził, że najnowocześniejsze siłownie atomowe czwartej generacji są 

produkowane przez Francję. 

 

Wpis europarlamentarzysty Radosława Sikorskiego można potraktować jako fakenews, ponieważ 

obecnie Francja nie buduje reaktorów czwartej generacji, natomiast sam projekt badawczy mający 

na celu opracowanie niniejszej technologii został zawieszony jeszcze w 2019 r. Aktualnie najnowo-

cześniejsze elektrownie jądrowe budowane na świecie są zaopatrywane w reaktory trzeciej generacji 

(co przykładowo ma miejsce w Finlandii, która swój program jądrowy opiera o współprace 

ze wspomnianą Francją), a na wstępnym etapie komercjalizacji projektu pozostają małe elektrownie 

modułowe budowane przez Stany Zjednoczone oraz Federacje Rosyjską. 

 

Francuska Komisja ds. Energii Atomowej i Alternatywnej (CEA) informowała, że jest zaintereso-

wana komercjalizacją reaktorów czwartej generacji, jednak nie planuje prac nad nimi 

w perspektywie krótko- ani średniookresowej. Jak dodają ich pierwsze próby wdrożenia 

w przemyślę może nastąpić najwcześniej w latach 2040- 2050. Francja jest członkiem skupiającego 

14 państw Forum IV Generacji, które jest przestrzenią do prowadzenia badań nad reaktorami czwar-

tej generacji, pracę Forum trwają od 2000 r., jednak jak dotąd prace nie przeszły z etapu koncepcyj-

nego do etapu przemysłowego. 

 

Warto wspomnieć, że od 2012 r. swój własny projekt badawczy realizuje Chińska Republika Ludo-

wa, chcąc stworzyć reaktor wysokotemperaturowy, chłodzony za pomocą gazu. Cechą wyróżniającą 

tej konstrukcji ma być rdzeń usypany z nowoczesnego paliwa opartego o TRISO (izotropowe cera-

miczne paliwo trójwarstwowe). Chińczycy już prowadza testy symulujące wysokie temperatury 

oraz zmiany ciśnienia, jakim będzie poddawany system reaktora podczas użytkowania przemysło-

wego. W związku z czym najprawdopodobniej chiński reaktor będzie pierwszym reaktorem czwar-

tej generacji, który zostanie włączony do eksploatacji. 

 

Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/dezinformacja-przy-

wyborze-partnerow-do-polskiego-programu-jadrowego/ 

 

 

 

 

 

https://odfejkuj.info/dezinformacja-przy-wyborze-partnerow-do-polskiego-programu-jadrowego/
https://odfejkuj.info/dezinformacja-przy-wyborze-partnerow-do-polskiego-programu-jadrowego/
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POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

 

 

BRAK KONTROLI W SPÓŁKACH SKARBU PAŃSTWA? WERYFIKUJEMY 

 

Od 2015 r. w spółkach Skarbu Państwa nie można przeprowadzić kontroli poselskiej? Powyższej 

informacji zaprzecza zarówno treść aktualnie obowiązujących przepisów, jak i fakt przeprowadzenia 

w ostatnim roku takich kontroli m.in. w Poczcie Polskiej S.A. czy w CPK sp. z o.o.  

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/brak-kontroli-w-spolkach-skarbu-panstwa-weryfikujemy/ 

 

 

ZJEDNOCZONA PRAWICA NEGUJE BUDOWĘ ELEKTROWNI JĄDROWEJ? 

NADINTERPRETACJA KONFEDERACJI, BŁĄD PREZYDENTA 

 

Polityka energetyczna nie schodzi z tapety najważniejszych tematów dla Polaków. W końcu kto 

by chciał płacić drogi prąd, albo zatruwać swoje dzieci. Tak emocjonująca dyskusja nie pozostaje 

czysta od fakenewsów. Tym razem Prezydentowi Andrzejowi Dudzie pomyliły się modele reakto-

rów, natomiast opozycyjna Konfederacja niedosłuchała wypowiedzi do końca. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/zjednoczona-prawica-neguje-budowe-elektrowni-jadrowej-

nadinterpretacja-konfederacji-blad-prezydenta/ 

 

NIE, JSW NIE PRZEJMIE KOPALNI TAURONU 

 

Medialne doniesienia o rzekomym przejęciu przez Jastrzębską Spółkę Węglową kopalni Tauronu, 

zdementował zarząd JSW. W oficjalnym oświadczeniu zaprzeczono rzekomym dążeniom spółki 

do odpłatnych bądź nieodpłatnych przejęć kopalni, które to plany musiałby zostać uwzględnione 

w strategii przedsiębiorstwa. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/nie-jsw-nie-przejmie-kopalni-tauronu/ 

 

 

https://odfejkuj.info/brak-kontroli-w-spolkach-skarbu-panstwa-weryfikujemy/
https://odfejkuj.info/zjednoczona-prawica-neguje-budowe-elektrowni-jadrowej-nadinterpretacja-konfederacji-blad-prezydenta/
https://odfejkuj.info/zjednoczona-prawica-neguje-budowe-elektrowni-jadrowej-nadinterpretacja-konfederacji-blad-prezydenta/
https://odfejkuj.info/nie-jsw-nie-przejmie-kopalni-tauronu/
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FAKTY I MITY NA TEMAT ARBITRAŻU I SĄDU ONLINE. 

 

Sądownictwo polubowne, mimo wielu zalet takich jak szybkość, relatywna taniość, poufność, 

koncyliacyjność i profesjonalizm, to rozwiązanie wciąż niedoceniane w polskim obrocie go-

spodarczym. Tymczasem dynamizm zmian technologicznych, gospodarczych i społecznych, 

a także doświadczenia pandemii COVID-19 zaktualizowały konieczność poszukiwania alterna-

tywy dla tradycyjnych form rozwiązywania sporów prawnych, w szczególności między przed-

siębiorcami. W niniejszym artykule w oparciu o poradnik przygotowany przez Ośrodek Ana-

liz Cegielskiego przedstawiamy fakty dotyczące arbitrażu, dementujemy pojawiające się mity 

oraz wyjaśniamy potencjalne wątpliwości. 
 

Tytułem wprowadzenia, należy wskazać, iż arbitraż to metoda pozasądowego rozwiązywania spo-

rów, polegająca na poddaniu sprawy pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego, w którym arbiter roz-

strzyga spór, przyznając rację jednej ze stron postępowania. Podstawą przeprowadzenia arbitrażu 

jest wola stron wyrażona przez zapis na sąd polubowny. Arbitraż kończy się wydaniem przez arbitra 

orzeczenia, które po stwierdzeniu wykonalności przez sąd powszechny ma moc równą mocy wyro-

ku sądowego. Jest ono wiążące przed sądami państwowymi. 

 

Przedstawiciele doktryny wskazują, iż metoda polubownego rozwiązywania sporów jest z reguły 

szybsza i sprawniejsza niż w wytoczenie powództwa przed sądem powszechnym. Ponadto do zalet 

arbitrażu należą także profesjonalizm arbitra, poufność i koncyliacyjność. Mimo to arbitraż wciąż 

jest rozwiązaniem niedocenianym i mimo swych zalet wykorzystywanym w ograniczonym stopniu 

w polskim obrocie gospodarczym. 

 

Ośrodek Analiz Cegielskiego przygotował poradnik, adresowany w szczególności do NGO, zawie-

rający odpowiedzi na podstawowe pytania związane z sądownictwem polubownym, 

w szczególności wyjaśnienia poszczególnych instytucji prawnych jak zapis na sąd polubowny, zdat-

ność arbitrażowa, oraz zagadnień takich jak rola arbitra, moc prawna wyroku sądu polubownego, 

a także przedstawiający schemat postępowania arbitrażowego. Poradnik jest efektem szeregu analiz 

polskiego porządku prawnego oraz krajowego życia społeczno-gospodarczego. W publikacji zostały 

zamieszczone odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące Alternative Dispute Resolution (ADR).   

 

Poradnik można pobrać tutaj: 

https://osrodekanaliz.pl/organizacjo-skorzystaj-z-sadu-online-darmowy-poradnik/ 

 

Wśród wątpliwości związanych z postępowaniem przed sądem polubownym można wymienić kilka 

zasadniczych, często nieprzystających do rzeczywistości. 

 

W przestrzeni publicznej często pojawia się twierdzenie, iż postępowanie przed sądami powszech-

nymi trwa dłużej niż przed sądami polubownymi, ale jest tańsze. Arbitraż ma być z kolei rozwiąza-

niem szybszym, ale droższym. Teza ta nie do końca odpowiada jednak rzeczywistości. Faktem jest, 

iż postępowanie przed sądem polubownym jest zazwyczaj pozbawione przewlekłości właściwej 

„tradycyjnej” drodze sądowej, natomiast koszty arbitrażu są z reguły niższe niż koszty postępowa-

nia przed sądem powszechnym. Arbitrzy mogą się bowiem porozumieć ze stronami, co 

do wysokości wynagrodzenia oraz kosztów poniesionych przez nich w związku z postępowaniem. 

Należy podkreślić, iż każdy sąd arbitrażowy dowolnie reguluje koszty postępowania, natomiast ge-

neralną zależnością jest, iż im większa wartość przedmiotu sporu i większy stopień skomplikowania 

sprawy, tym postępowanie przed sądami polubownymi jest tańsze w porównaniu z sądami po-

wszechnymi. Z kolei drobne sprawy mogą generować większe koszty w przypadku rozpoznawania 

ich przez sąd polubowny, niż miałoby to miejsce przed sądem powszechnym. Co istotne 

w przypadku arbitrażu, strony znają ostateczny koszt postępowania już na samym jego początku. 

 

https://osrodekanaliz.pl/organizacjo-skorzystaj-z-sadu-online-darmowy-poradnik/
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Wśród potencjalnych obaw związanych z sądem arbitrażowym może pojawić się wątpliwość doty-

cząca profesjonalizmu arbitrów. Strony bowiem mogą same wybrać arbitra, a ponadto osoba pełnią-

ce tę funkcję, w przeciwieństwie do sędziów sądów powszechnych nie musi posiadać wykształcenia 

wyższego prawniczego. Nie zmienia to jednak faktu, iż odformalizowanie postępowania umożliwia 

stronom wybór arbitra posiadającego duże doświadczenie w zakresie arbitrażu, jak również branży, 

której spór dotyczy. W takiej sytuacji możliwe jest więc, iż arbitrzy rozpoznający daną sprawę, będą 

posiadali znacznie większe doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu przedmiotu sporu, 

niż sędziowie sądów powszechnych, których do spraw przydziela się losowo. 

 

Podkreślenia wymaga fakt, iż w przeciwieństwie do postępowania przed sądem powszechnym, któ-

re jest co do zasady jawne, postępowanie przed sądem polubownym ma charakter poufny, co doty-

czy zarówno faktu wszczęcia postępowania, treści żądań stron, jak i całego przebiegu postępowania 

oraz zapadłego orzeczenia. Okoliczność ta jest szczególnie ważna dla przedsiębiorców, neutralizuje 

bowiem potencjalne obawy o ujawnienie w toku postępowania niepożądanych informacji. 

 

Faktem jest, iż arbitraż to rozwiązanie atrakcyjne również w obecnej sytuacji społeczno-

gospodarczej. Należy bowiem podkreślić, iż pandemia COVID-19, paraliżująca wiele segmentów 

życia społecznego i gospodarczego, zaktualizowała potrzebę poszukiwania alternatywnych form 

komunikacji, w szczególności w zakresie elektronicznego porozumiewania się na odległość zarów-

no na płaszczyźnie relacji prywatno-prawnych tj. pomiędzy przedsiębiorcami, obywatelami 

i przedsiębiorcami, jak i w stosunkach prawnych na linii jednostka- organ władzy publicznej. Sądy 

online stwarzają więc fundacjom i stowarzyszeniom możliwość uniknięcia długotrwałych, często 

trwających przez lata procesów sądowych, a także możliwość oszczędności środków finansowych. 

 

Powyżej przedstawionych zostało kilka podstawowych faktów dotyczących sądów arbitrażowych, 

wyjaśniających potencjalne wątpliwości związane z ADR. Jednakże w celu bardziej wnikliwego 

zapoznania się z problematyką arbitrażu warto sięgnąć przez prezentowany w ramach niniejszego 

artykułu poradnik, omawiający poszczególne zagadnienia związane z postępowaniem przed sądami 

polubownymi.  

 

Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/fakty-i-mity-na-temat-

arbitrazu-i-sadu-online/ 

POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

 

WAŁBRZYCH STREFĄ OBOWIĄZKOWEGO SZCZEPIENIA? TŁUMACZYMY 

 

Aby rozpropagować szczepienia organizacje pozarządowe, samorządowcy oraz przedstawiciele rzą-

du rozpoczęli serie akcji promocyjnych. Najbardziej rozpoznawalna jest realizowana przez rząd i jej 

twarzą jest znany oraz szanowany aktor Cezary Pazura. Za to najbardziej kontrowersyjna została 

przeprowadzona przez samorządowców z Wałbrzycha. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/walbrzych-strefa-obowiazkowego-szczepienia-tlumaczymy/ 

 

OSP ZOSTANIE ZLIKWIDOWANA? WERYFIKUJEMY 

 

Rozwiązania przewidziane w przedstawionym przez MSWiA projekcie ustawy o Ochotniczej Straży 

Pożarnej, jakkolwiek budzą pewne wątpliwości, nie uzasadniają jednak medialnych doniesień 

o likwidacji OSP. Ministerstwo prowadzi bowiem szerokie konsultacje społeczne w celu poprawie-

nia projektu, wsłuchując się w głos przedstawicieli OSP i wyjaśniając cele projektu. Obawy neutra-

lizuje także proponowany długi czas vacatio legis stwarzający możliwość przystosowania jednostek 

OSP do zmian.   

 

Czytaj więcej:  https://odfejkuj.info/osp-zostanie-zlikwidowana-weryfikujemy/ 
 

https://odfejkuj.info/fakty-i-mity-na-temat-arbitrazu-i-sadu-online/
https://odfejkuj.info/fakty-i-mity-na-temat-arbitrazu-i-sadu-online/
https://odfejkuj.info/walbrzych-strefa-obowiazkowego-szczepienia-tlumaczymy/
https://odfejkuj.info/osp-zostanie-zlikwidowana-weryfikujemy/
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SPIS POWSZECHNY. TEORIE SPISKOWE I RZECZYWISTOŚĆ 

 

Przeprowadzany obecnie spis powszechny ze względu na zakres żądanych informacji sprzyja mno-

żeniu się różnego rodzaju teorii spiskowych. Pojawiły się  przypuszczenia o plany wprowadzenia 

podatku katastralnego, wyrażenie domniemanej zgody na rozporządzanie majątkiem czy też nieo-

kreśloną interwencję operacyjną. W niniejszym artykule dementujemy nieprawdziwe informacje 

w oparciu o teksty aktów prawnych regulujących spis powszechny. 

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który rozpoczął się 1 kwietnia, obejmuje 

swoim zasięgiem bardzo szeroki zakres danych. Nie dziwi więc fakt, iż w przestrzeni publicznej 

pojawiło się wiele teorii wiążących obowiązek podania danych z różnego rodzaju planami, które 

miałyby te dane wykorzystywać. 

 

Jedną z takich teorii jest rzekome wykorzystanie danych, pobranych od Polaków (w szczególności 

dotyczących miejsca zamieszkania oraz rozmiarów nieruchomości), w celu wprowadzenia podatku 

katastralnego. Informacjom tym zaprzecza Ministerstwo Finansów, wskazując, że nie prowadzi prac 

nad podatkiem katastralnym. 

 

W ostatnim czasie w mediach społecznościowych pojawiła się także informacja, zgodnie z którą 

uczestnictwo w spisie wiąże się z podpisaniem umowy zwanej „TRUSt”, prowadzącej 

do „rozporządzania naszymi majątkami/zasobami”. Jak wskazano w treści posta, spis miałby także 

skutkować zmianami w opiece medycznej i domniemaną zgodą na niejasną „interwencję operacyj-

ną”. 

 

Informacje zawarte w treści posta nie odpowiadają rzeczywistości, a spis nie prowadzi do wyrażenia 

zgody na rozporządzanie majątkiem, czy interwencję operacyjną. Świadczy o tym treść art. 30 

ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., 

zgodnie z którym administratorem danych osobowych zebranych w ramach prac spisowych jest 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, a przetwarzanie tych danych nie może być powierzone 

innemu podmiotowi. Informacje udzielone w trakcie spisu nie mogą więc być wykorzystane 

przez GUS do celów innych niż statystyczne, ani też przekazane żadnemu innemu podmiotowi. 

 

Nie jest także prawdą, iż zakres informacji żądanych w spisie narusza Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w zakresie pytania 

o przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego. Wśród możliwych odpowiedzi przewi-

dziano bowiem opcję „nie chcę odpowiadać na to pytanie” 

 

Spis powszechny przeprowadzany jest co 10 lat, a udział w nim jest obowiązkowy. Jak stanowi art. 

57 ustaw z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej „Kto wbrew obowiązkowi odmawia wy-

konania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym 

badaniu statystycznym, podlega grzywnie”.    

 

Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/spis-powszechny-teorie-

spiskowe-i-rzeczywistosc/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://odfejkuj.info/spis-powszechny-teorie-spiskowe-i-rzeczywistosc/
https://odfejkuj.info/spis-powszechny-teorie-spiskowe-i-rzeczywistosc/
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POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

 

HOTEL I RESTAURACJE W SEJMIE DZIAŁAJĄ MIMO OBOSTRZEŃ? 

SPRAWDZAMY 

 

Informacja o funkcjonowaniu hotelu i restauracji sejmowych wobec restrykcji pandemicznych, 

z którymi od października zmagać musi się branża gastronomiczna i hotelarska, wywołała oburzenie 

komentujących. Informacja ta nie jest jednak dokładna, nie uwzględnia bowiem, że sejmowy hotel 

i restauracje wprawdzie działają, jednak w takim samym reżimie sanitarnym jak inne obiekty tego 

rodzaju. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/hotel-i-restauracje-w-sejmie-dzialaja-mimo-obostrzen-

sprawdzamy/ 

 

TESTY NA COVID-19 SFAŁSZOWANE? WERYFIKUJEMY 

 

Producenci testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 regularnie dementują informacje o rzekomej 

nieskuteczności testów, którą próbuje się wykazać poprzez rozpowszechnianie informacji 

o rzekomym pozytywnym wyniku uzyskanym, po przebadaniu np. soli fizjologicznej, soku 

czy piwa. Mimo to, w sieci pojawiają się tego rodzaju wiadomości, konfrontujące testy na COVID-

19 z pomysłowymi substancjami. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/testy-na-covid-19-sfalszowane-weryfikujemy/ 

 

SŁOWA PAPIEŻA I ŚLEDZTWO PROKURATURY? FAKTY I MITY 

 

Kilka tygodni temu media obiegła informacja, że prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie 

obrazy uczuć religijnych przez cytat przypisywany papieżowi Franciszkowi umieszczony 

na tęczowej fladze. Sprawa ta była chętnie opisywana przez portale informacyjne i komentowana 

przez polityków, co zrodziło wiele przekłamań i nieporozumień, które zostały zdementowane 

przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/slowa-papieza-i-sledztwo-prokuratury-fakty-i-mity/ 

 

 

 

https://odfejkuj.info/hotel-i-restauracje-w-sejmie-dzialaja-mimo-obostrzen-sprawdzamy/
https://odfejkuj.info/hotel-i-restauracje-w-sejmie-dzialaja-mimo-obostrzen-sprawdzamy/
https://odfejkuj.info/testy-na-covid-19-sfalszowane-weryfikujemy/
https://odfejkuj.info/slowa-papieza-i-sledztwo-prokuratury-fakty-i-mity/
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