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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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SPACEX NIE WDRAŻA TECHNOLOGII 5G ZA POMOCĄ 12 000 SATELITÓW 

 

Jeden z internetowych portali szokuje doniesieniami, jakoby amerykański przedsiębiorca Elon 

Musk miał zająć się wdrożeniem technologii 5G. Projekt ma mieć globalny zasięg i opierać się 

o satelity poruszające się na niskiej orbicie Ziemi. I tak – to prawda, że SpaceX realizuje pro-

jekt globalnego dostępu do internetu poprzez projekt Starlink. Jednak nie jest on wdrażany 

w technologii 5G.  

 

Na portalu Neon24.pl pojawił się artykuł zawierający całą masę fakenewsów dotyczących technolo-

gii łączności 5G. Większość z nich została już wyjaśniona na naszym portalu. Jednak w tym artyku-

le pojawiło się też jedno nowe doniesienie. Mówi ono, jakoby amerykański przedsiębiorca Elon 

Musk miał na zlecenie amerykańskiego rządu, zająć się wdrażaniem technologii 5G w skali global-

nej.  

 

Amerykańska spółka SpaceX, której założycielem oraz głównym właścicielem jest najbogatszy 

człowiek świata Elon Musk w marcu 2020 r. otrzymała zgodę od Federalnej Komisji Komunikacji 

USA, aby zrealizować projekt dostępu intenretowego dla najuboższych mieszkańców naszej planety 

o budżecie 885 mln dolarów. Projekt będzie polegał na wybudowaniu ok. milion anten naziemnych 

oraz 12 000 satelitów, które mają obsługiwać dostęp do internetu w miejscach, do których nie da się 

doprowadzić naziemnych stacji. 

 

W ten sposób swoich zasięgiem ogarną ok. 3% ludzkości, która jest najbardziej wykluczona 

z dostępności do internetu z uwagi na infrastrukturę oraz położenie geograficzne. Do nawiązania 

połączenia będzie niezbędna antena satelitarna, za pomocą, której, będzie można odebrać sygnał 

od jednego z 12 000 satelitów. 

 

Podsumowując, spółka SpaceX nie realizuje projektu globalnego wdrażania technologii 5G. Zamiast 

tego zajmuje się zapewnieniem dostępu do łączności internetowej dla najuboższych 

oraz wykluczonych mieszkańców naszej planety. 

 

Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/spacex-nie-wdraza-

technologii-5g-za-pomoca-12-000-satelitow/ 

 

 

 

PAŃSTWO ODKUPI HOTELE GOŁĘBIEWSKIEGO? TO FAKE NEWS 

 

Popularna ostatnio w mediach informacja o przejęciu sieci hoteli „Gołębiewski” przez spółkę 

Skarbu Państwa to fake news. Informację zdementował zarówno właściciel hoteli Tadeusz 

Gołębiewski, jak i prezes Polskiego Holdingu Hotelowego. Fake news padł jednak na podatny 

grunt, bowiem trudne warunki branży hotelarskiej sprzyjają potencjalnej dezinformacji 

zwłaszcza w tak wrażliwej płaszczyźnie, jak przejmowanie biznesów przez państwo. 

 

W ostatnim czasie w mediach pojawiła się informacja o rzekomych planach przejęcia sieci hoteli 

Tadeusza Gołębiewskiego przez Polski Holding Hotelowy. Ponieważ Holding jest 

przedsiębiorstwem państwowym, pojawiły się sugestie, iż Państwo wykorzystując trudną sytuację 

w branży hotelarskiej, spowodowaną pandemią, dąży do przejmowania poszczególnych biznesów. 

Podobne opinie można było zaobserwować w mediach społecznościowych. 

 

Wpis w podobnym tonie pojawił się np. na stronie „Nie toleruję PiS-u” na Facebooku. Wpis 

wprawdzie został już usunięty, zachował się jednak screen postu wykonany przez portal 

Demagog.org.   

https://odfejkuj.info/spacex-nie-wdraza-technologii-5g-za-pomoca-12-000-satelitow/
https://odfejkuj.info/spacex-nie-wdraza-technologii-5g-za-pomoca-12-000-satelitow/
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Wśród internautów pojawiły się nawet informacje o rzekomej ofercie przejęcia sieci hoteli za 10% 

ich wartości. 

 

Doniesieniom o planowanym przejęciu zaprzeczyły jednak obie strony rzekomej transakcji. 

Właściciel sieci hoteli Tadeusz Gołębiewski przyznał w rozmowie z portalem money.pl, że nikt 

ze spółek Skarbu Państwa, ani z obozu władzy się z nim nie kontaktował. Dodał natomiast, 

że regularnie otrzymuje pytania o plany sprzedaży hoteli bądź zawiązania szerszej spółki ze strony 

innych podmiotów. Podkreśla jednak, że nie traktuje tego rodzaju pytań poważnie. 

 

Informację o rzekomym przejęciu zdementował także Prezes PHH Gheorghe Marian Cristescu. 

W rozmowie z portalem money.pl przyznał, iż ma duży szacunek dla Tadeusza Gołębiewskiego, 

„trzyma kciuki” za jego hotele i pracowników w tym trudnym dla hotelarstwa czasie. Podkreślił 

także, iż nigdy nie było i nigdy nie będzie planów przejęcia jego hoteli przez PHH. 

 

Ponadto PHH wydał także oficjalne oświadczenie w sprawie doniesień medialnych o rzekomym 

wykorzystywaniu trudnej sytuacji przedsiębiorców hotelarskich dla dokonywania przejęć. Holding 

poinformował, że jego celem nigdy nie było skupowanie jakichkolwiek obiektów hotelowych, także 

prywatnych. W oświadczeniu zdementowano także pogłoski o rzekomym dofinansowaniu PHH 

przez Polski Fundusz Rozwoju w kwocie 300 mln. zł. W oświadczeniu odniesiono się także 

do kwestii zakupu Regnant Warsaw Hotel przez PHH. Jako nieprawdziwe określono informację, 

jakoby zakup ten został sfinansowany przez środki z PFR. Jako źródło finansowania tej transakcji 

wskazano środki własne Polskiego Holdingu Hotelowego oraz Polskiego Holdingu Nieruchomości, 

a także środki z uzyskanego kredytu bankowego. 

 

Z informacji udzielonych przez zainteresowane strony jednoznacznie wynika, iż nie została złożona 

oferta w przedmiocie zakupu Hoteli Gołębiewski przez PHH. Nie ulega jednak wątpliwości, iż 

niepewność dotycząca funkcjonowania branży hotelarskiej w trudnych warunkach pandemii 

i ograniczeń sprzyja szerokiej dezinformacji, zwłaszcza jeśli dotyczy to tak newralgicznych 

i chwytliwych kwestii jak potencjalne przejęcia hoteli przez podmioty państwowe. 

 

Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej:  https://odfejkuj.info/panstwo-odkupi-hotele-

golebiewskiego-to-fake-news/ 

 

POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

 

WYCIEK ROPY Z ORLENU TO KATASTROFA RÓWNA CZAJCE? FAKE NEWS 

POLITYKA KO 

 

Warszawski polityk KO Bartosz Wiśniakowski poinformował na Twitterze o poważnej awarii 

terminalu Orlen na Litwie, z którego do Bałtyku wyciekła ropa naftowa. Polityk znacznie 

wyolbrzymił jednak jej skutki, posługując się zdjęciem, które przedstawia efekt nieporównywalnie 

większego wycieku ropy w Zatoce Meksykańskiej z 2016 r. oraz zupełnie przesadzoną analogią 

z awarią warszawskiej Czajki.  

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/wyciek-ropy-z-orlenu-to-katastrofa-rowna-czajce-fake-news-

polityka-ko/ 

 

 

https://odfejkuj.info/panstwo-odkupi-hotele-golebiewskiego-to-fake-news/
https://odfejkuj.info/panstwo-odkupi-hotele-golebiewskiego-to-fake-news/
https://odfejkuj.info/wyciek-ropy-z-orlenu-to-katastrofa-rowna-czajce-fake-news-polityka-ko/
https://odfejkuj.info/wyciek-ropy-z-orlenu-to-katastrofa-rowna-czajce-fake-news-polityka-ko/
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ZASZCZEPIENIE ZWALNIA Z NOSZENIA MASECZKI? – TO FAKENEWS 

 

Zarówno w socialmediach, jak i na portalach informacyjnych pojawiły się doniesienia, jakoby 

zaszczepienie zwalniało z noszenia maseczki. Po przyjrzeniu się sprawy zarówno od strony 

medycznej, jak i prawnej okazuje się, że to fakenews. 

 

Rozpoczęcie narodowego programu szczepień wzbudziło wiele emocji w społeczeństwie. Poza za-

rzutami o skalę i prędkość szczepień, a także aferami związanymi z bezprawnymi szczepieniami 

poza kolejnością w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w społeczeństwie narasta zmęczenie 

utrzymującymi się ograniczeniami. 

 

Na fali zmęczenia gospodarczego i społecznego zaczęły pojawiać się plotki dotyczące ewentualnego 

znoszenia obowiązujących ograniczeń. W ten sposób powstał powtarzany fakenews, jakoby za-

szczepienie się automatycznie zwalniało z noszenia maseczki. 

 

Bo przecież, jak zauważa autor powyższego wpisu: „jeśli eksperci mówią ludziom, że trzeba się 

zaszczepić by chronić bliskich a potem się dodaje, że maseczek i tak trzeba nosić, bo szczepionka 

nie chroni przed zakażeniem innych, to trudno nie oprzeć się wrażeniu, że robi się z nas idiotów. 

Przekaz musi być spójny”. 

 

Aby zdementować ten przekaz, należy zdać sobie sprawę, że człowiek nie uzyska odporności 

w momencie szczepienia. Jak zauważają naukowcy u osób, które się zaszczepiły przeciwko koro-

nawirusowi za pomocą szczepionki mRNA wysokie miasta przeciwciał neutralizujących są uzyska-

ne dopiero w siódmym dniu po drugim szczepieniu (prof. Robert Flisiak, prof. Jacek Jemielity, 

dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, dr n. med. Michał Sutkowski, prof. Krzysztof Simon, 

prof. Krzysztof Pyrć). 

 

Prof. Horban (główny doradca Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego ds. Covid-19) 

dodaje: „mniej więcej po 14 dniach od zaszczepienia pierwszą dawką, człowiek będzie miał poziom 

odporności, który będzie go chronił. Druga dawka jest przypominająca i wzmacniająca odpowiedź 

immunologiczną, która pozwoli mieć dłużej odporność. Jak długo – tego jeszcze nie wiemy, ponie-

waż jest to nowa jednostka chorobowa i nowa szczepionka.” 

Ponadto warto spojrzeć na parę liczb: 

 

– 95% skutecznością mogą pochwalić się wykorzystywane w Unii Europejskiej szczepionki – wciąż 

pozostaje statystyczne 5% niepewności. 

 

– 70% społeczeństwa powinno być zaszczepionych by państwo uzyskało tak zwaną odporność stad-

ną, nie jest to jednak pewna liczba, a jedynie szacunki. W przypadku odry w celu uzyskania odpor-

ności stadnej były niezbędne szczepienia 95% populacji. 

– 1,5 mln dawek szczepionki trafi do Polski do końca stycznia, co z powodu podwójnej dawki 

szczepionki daje ok. 750 tysięcy zaszczepionych obywateli. To tak jakby zaszczepił się prawie cały 

Kraków. To wciąż mniej niż 2% społeczeństwa. Do szacowanych 70% długa droga. 

 

Ponadto wciąż pozostają sankcje prawne związane ze stanem zagrożenia epidemicznego, które 

nie przewidują zwolnienia z noszenia maseczek. Na podstawie art. 116 Kodeksu Wykroczeń 

nie przestrzegając zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w pozostałych 

przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze 

grzywny albo karze nagany. Grzywna przyjęta bezpośrednio od policjanta może wynieść od 500,00 

do 1000,00 zł. W razie ewentualnego odwołania się do sądu i przegrania sprawy kara wymierzona 

orzeczeniem może wzrosnąć do 5000,00 zł + pokrycia kosztów postępowania. 
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Ponadto funkcjonariusze policji w oparciu o art. 48a Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka-

żeń i chorób zakaźnych u ludzi, mają możliwość doprowadzenia osoby nienoszącej maseczki 

do Sanepidu, który może nałożyć karę administracyjną w wysokości 30 000,00 zł. 

 

Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/zaszczepienie-zwalnia-z-

noszenia-maseczki-to-fakenews/ 

 

 

POLICJANCI ZA BEZPODSTAWNY MANDAT ZAPŁACĄ Z WŁASNEJ KIESZENI? 

TO FAKE NEWS 

 

Portal „Czas Finansów” poinformował, że na policjantów padł „blady strach”. Przyczyną 

miały być wysokie odszkodowania, które funkcjonariusze mogą zapłacić z własnej kieszeni, 

za bezprawnie wystawione mandaty. Jednakże jak wynika z orzeczeń sądów i komentarzy 

prawników, taki tryb nie odpowiada obecnie obowiązującym przepisom, ponieważ 

za ewentualne uchybienia pozwać można Skarb Państwa, a nie konkretnego Policjanta. 
 

Na początku stycznia portal „Czas Finansów” opublikował artykuł opatrzony nagłówkiem „Poli-

cjanci przerażeni widmem odszkodowań, które mogą być zmuszeni wyrokami sądowymi wypłacić 

za bezprawne i nielegalnie wystawiane mandaty i wnioski do sanepidu. Z prywatnych majątków”. 

W treści artykułu jako podstawę roszczeń wskazano bezprawność mandatów, jak i wniosków 

o ukaranie kierowanych do sanepidu, wystawianych przez policjantów, w reakcji na łamanie obo-

strzeń związanych z pandemią. W konsekwencji osoba, wobec której zastosowano takie środki, któ-

re następnie na mocy orzeczenia sądu uznano by za bezpodstawne, zyskiwałaby możliwość pozwa-

nia konkretnego policjanta o naruszenie jej dóbr osobistych bezprawnym mandatem czy wnioskiem. 

W związku z tym na funkcjonariuszy miał paść „blady strach” po pierwsze z uwagi na wysoką ilość 

potencjalnie bezpodstawnych mandatów, po drugie ze względu na wysokie kwoty odszkodowań. 

 

Informacja została rozpowszechniona także w mediach społecznościowych. 

 

Tezy przedstawione w artykule nie odpowiadają jednak obowiązującym regulacjom. Nie zgadza się 

bowiem tryb, w jakim potencjalni pokrzywdzeni mogą występować z roszczeniami odszkodowaw-

czymi. Aby dobrze zilustrować sytuację, należy dokonać krótkiego przeglądu odpowiednich przepi-

sów i ich orzeczniczej wykładni. 

 

Podstawowym trybem dochodzenia odszkodowania za szkody wyrządzone przy wykonywaniu wła-

dzy publicznej jest wystąpienie z roszczeniem wobec Skarbu Państwa. Powód nie występuje 

więc z roszczeniem wobec konkretnego funkcjonariusza, nawet jeśli to on wystawił mandat, któ-

ry następnie został uchylony orzeczeniem sądu. Stanowi o tym art. 417 kodeksu cywilnego 

w brzmieniu: „Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy 

wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa, lub jednostka samorządu 

terytorialnego, lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa”. Sytuację tę na gruncie 

praktyki orzeczniczej ilustruje np. wyrok Sądu Apelacyjnego  w Lublinie z dnia 10.10.2013 r. III 

APa 7/13, w którym skład orzekający, stwierdził, iż „w razie wyrządzenia szkody osobie trzeciej 

przez funkcjonariusza przy wykonywaniu obowiązków służbowych, wyłącznie obowiązany 

do naprawienia szkody, na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego, jest Skarb Pań-

stwa reprezentowany przez organ lub jednostkę, w których funkcjonariusz pełnił służbę w chwili 

wyrządzenia szkody”. W tym samym orzeczeniu sąd stwierdził, iż „Nie jest trafny argument apela-

cji, że przepisy art. 23 k.c., 24 k.c., (a więc przepisy regulujące kwestię ochrony dóbr osobistych), 

na których oparte jest roszczenie powódki, mogą stanowić podstawę odpowiedzialności wyłącznie 

sprawcy szkody, a zatem w realiach tej sprawy przełożonego, który dopuścił się wobec powódki 

czynów bezprawnych”. Ponadto jak dalej wskazał sąd „Na gruncie tej sprawy odpowiedzialność 

Skarbu Państwa wynika z faktu, że sprawca naruszeń dóbr osobistych powódki był funkcjonariu-

https://odfejkuj.info/zaszczepienie-zwalnia-z-noszenia-maseczki-to-fakenews/
https://odfejkuj.info/zaszczepienie-zwalnia-z-noszenia-maseczki-to-fakenews/
https://sip.lex.pl/#/document/16785996?unitId=art(23)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16785996?unitId=art(24)&cm=DOCUMENT
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szem Skarbu Państwa i dopuścił się czynów godzących w te dobra w związku z wykonywanymi 

obowiązkami służbowymi. Odpowiedzialność Skarbu Państwa w takiej sytuacji przewiduje kodeks 

cywilny w art. 417 § 1, zgodnie z którym za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działa-

nie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa, 

lub jednostka samorządu terytorialnego, lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy pra-

wa”.  Z powyższego jednoznacznie wynika więc, iż za wyrządzenie szkody przez funkcjonariusza 

przy wykonywaniu władzy publicznej odpowiada Skarb Państwa. 

 

Portal Konkret.24 w rozmowie z dr. Witoldem Zontkiem z Katedry Prawa Karnego UJ ustalił, 

że wskazane w artykule przewidywania są mało prawdopodobne. Prawnik wskazał, że nawet 

w przypadku uwzględnienia powództwa i zasądzenia odszkodowania na rzecz poszkodowanego 

bezprawnym mandatem to Skarb Państwa musiałby dochodzić zwrotu tej kwoty od poszczególnych 

funkcjonariuszy. Jak podkreślił dr Zontek, skuteczność takiego roszczenia jest jednak wątpliwa, 

bowiem funkcjonariusz w chwili wystawiania mandatu, bądź kierowania wniosku do sanepidu, 

działał zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie posiadał bowiem kompetencji do badania zgod-

ności tych przepisów z Konstytucją. W tym kontekście warto zwrócić uwagę, iż Sąd Najwyższy 

w wyroku z dnia 7.11.2013 r., (V CSK 519/12) stwierdził, że „niezgodne z prawem działanie lub 

zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej trzeba rozumieć, jako naruszenie nakazu 

czy zakazu wynikającego tylko z normy prawnej”.   

 

Zgodnie z obecnym stanem prawnym, a także stanowiskiem orzecznictwa, tezy analizowanego ar-

tykułu są nietrafne. Nie mamy bowiem do czynienia z indywidualną odpowiedzialnością Policjan-

tów, która obciążyłaby ich prywatne majątki, ale Skarbu Państwa jako wyłącznie odpowiedzialnego 

w takich sytuacjach. 

 

Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/policjanci-za-

bezpodstawny-mandat-zaplaca-z-wlasnej-kieszeni-to-fake-news/ 

 

 

POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

 

RZĄD ZWOLNIŁ ZAGRANICZNE BANKI Z PODATKU? TO MANIPULACJA 

 

Opublikowane przed Świętami Bożego Narodzenia rozporządzenie Ministra Finansów okrzyknięto 

w mediach jako „zwolnienie zagranicznych banków z podatków” i sprzyjanie obcemu kapitałowi 

kosztem polskiej gospodarki. Nie uwzględniono jednak, iż zwolnienie nie dotyczy banków 

komercyjnych a jedynie zagranicznych banków centralnych. Zignorowano także motyw 

rozporządzenia, którym jest zwiększenie konkurencyjności polskiego rynku papierów 

wartościowych. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/rzad-zwolnil-zagraniczne-banki-z-podatku-to-manipulacja/ 

 

PREMIER MORAWIECKI NIE POWIEDZIAŁ, ŻE SZCZEPIENIA PRZECIW 

KORONAWIRUSOWI SĄ OBOWIĄZKOWE 

 

Premier Morawiecki w wywiadzie dla Gazety Polskiej powiedział, że szczepienia są patriotycznym 

obowiązkiem. Jednak nie wynika z tego, jak sugeruje portal Korwin24, by szczepienia przeciwko 

koronawirusowi miały przybrać charakteru prawnie obowiązkowego. 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/premier-morawiecki-nie-powiedzial-ze-szczepienia-przeciw-

koronawirusowi-sa-obowiazkowe/ 

 

https://odfejkuj.info/policjanci-za-bezpodstawny-mandat-zaplaca-z-wlasnej-kieszeni-to-fake-news/
https://odfejkuj.info/policjanci-za-bezpodstawny-mandat-zaplaca-z-wlasnej-kieszeni-to-fake-news/
https://odfejkuj.info/rzad-zwolnil-zagraniczne-banki-z-podatku-to-manipulacja/
https://odfejkuj.info/premier-morawiecki-nie-powiedzial-ze-szczepienia-przeciw-koronawirusowi-sa-obowiazkowe/
https://odfejkuj.info/premier-morawiecki-nie-powiedzial-ze-szczepienia-przeciw-koronawirusowi-sa-obowiazkowe/
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WYPOWIEDŹ PAWŁA KUKIZA NA TEMAT SZCZEPIONKI PRZECIWKO COVID-

19 WYMAGA SPROSTOWANIA 

 

Parlamentarzysta Paweł Kukiz w porannej rozmowie w RMF FM powiedział, że nie ma żad-

nych gwarancji by szczepionka przeciwko COVID-19 nie spowodowała skutków ubocznych, 

a także nie była do końca przebadana. W czasie, gdy temat szczepionek jest tak gorący, warto 

sprostować tą wypowiedź. 
 

W trakcie porannej rozmowy realizowanej na falach RMF FM przez red. Mazurka w dn. 22. grudnia 

2020 r. gościem programu był parlamentarzysta Paweł Kukiz. W kontekście pytania o zaszczepienie 

się przeciwko koronawirusowi poseł powiedział, że: „Nie ma żadnych gwarancji, ta szczepionka 

nie jest do końca przebadana i nie ma żadnych gwarancji, czy ona nie spowoduje skutków ubocz-

nych.” 

 

Niepewność okresu pandemii, kruchy autorytet naukowców oraz ultraszybki czas opracowania 

szczepionek oraz ich dystrybucja napawają pewnym lękiem co oczywiście jest zrozumiałe. Jednak 

mimo to warto zapoznać się z paroma informacjami. Przede wszystkim przed wdrożeniem szcze-

pionki przeciwko COVID-19 do dystrybucji, przeszła ona wszystkie wymagane fazy badań, co zo-

stało osiągnięte dzięki bardzo dużym nakładom finansowym poniesionym przez państwa, inwesto-

rów oraz prywatne datki, a także dzięki wielkim nakładom pracy realizowanej przez naukowców 

i farmaceutów w wiodących jednostkach badawczych. 

Oczywiście doszło do wyjątkowego skrócenia niektórych procedur rejestracyjnych 

oraz administracyjnych, jednak jak zapewniają strona rządowa oraz unijna: „ułatwienia procedural-

ne nie obniżają obowiązujących wymogów dot. bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki”. Warto 

wspomnieć, że w odróżnieniu od tradycyjnych szczepionek (np. na grypę sezonową) szczepionki 

mRNA mogą mieć krótszy okres produkcyjny. To efekt tego, że zamiast wstrzykiwać białka wiru-

sowe, nasz organizm wykorzystuje instrukcje do samodzielnego ich tworzenia. Ponadto cząsteczki 

mRNA mają prostszą strukturę niż białka. 

 

Pierwsze testy przeprowadzały firmy farmaceutyczne. Przykładowo Moderna, jeden z producentów 

szczepionki przeciwko COVID-19 – dane opracowano na podstawie analizy 196 potwierdzonych 

zakażeń COVID-19 wśród 3000 uczestników badania. Firma stwierdziła, że w grupie placebo zaob-

serwowano 185 przypadków COVID-19 w porównaniu do 11 przypadków w grupie, któ-

ra otrzymała szczepionkę. Następnie szczepionki były poddane procedurze dopuszczania do obrotu 

na poziomie centralnym przez Europejską Agencję Leków. Na tym etapie przyśpieszeniu podległa 

nawet procedura oceny merytorycznej dokumentacji rejestracyjnej produktów o dużym znaczeniu 

dla zdrowia publicznego. W warunkach niepandemicznych twa ona 210 dni, natomiast 

w ekstraordynaryjnych z jakimi mamy do czynienia aktualnie było to 150 dni. 

 

Po Europejskiej Agencji Leków szczepionki przeciwko koronawirusowi musiały zostać zaakcepto-

wane w Polsce przez Prezesa rzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 

i Produktów Biobójczych. 

 

Drugim tematem zawartym w wypowiedzi parlamentarzysty Pawła Kukiza są efekty uboczne. 

I tutaj poseł ma rację, ponieważ nie ma żadnych gwarancji, że szczepionka nie spowoduje skutków 

ubocznych. Wręcz przeciwnie, farmaceuci ostrzegają, że do skutków ubocznych może dojść, jednak 

jednocześnie uspokajają i tłumaczą, ze skutki uboczne nie będą różniły się od tych towarzyszących 

pozostałym szczepionką. Badania III fazy dotyczące szczepionki wyprodukowanej przez Pfizera 

oraz BioNTech pokazały, że najczęściej występującymi efektami ubocznymi było zmęczenie (do-

tknęło 3,8 proc. badanych) oraz ból głowy (dotyczyło 2 proc. badanych). Amerykańska agencja 

FDA dodaję, że przyjęciu szczepionki mogą towarzyszyć dzień od przyjęcia bóle w miejscu 
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wstrzyknięcia, bóle mięśni, dreszcze, bóle stawów, gorączka, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, nud-

ności, obrzęk węzłów chłonnych oraz złe samopoczucie.   

 

Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/wypowiedz-pawla-

kukiza-na-temat-szczepionki-przeciwko-covid-19-wymaga-sprostowania/ 

 

 

POLACY ŻYJĄ CORAZ KRÓCEJ? TO FAKENEWS! 

 

Częstochowska posłanka z szeregów Platformy Obywatelskiej w trakcie obrad Parlamentu 

w 15. grudnia 2020 r. wypowiedziała powielanego w socialmediach fakenewsach, jakoby Pola-

cy mieli żyć coraz krócej. To nie prawda. 

 

Posłanka Izabela Leszczyna w trakcie dyskusji parlamentarnych dot. budżetu państwa powiedziała: 

„Powiedziałam, że to, co powinno rosnąć, spada. Na co rząd powinien przeznaczać podatki? Na to, 

żeby długość naszego życia rosła. Tymczasem ona spada. Już w 2017 r. i 2018 r. Polacy żyli krócej 

niż 2 lata wcześniej.” 

Niestety Pani Izabela Leszczyna nie podzieliła się z parlamentarnym audytorium informacją, skąd 

zaczerpnęła tak sensacyjne dane. Zespół odfejkuj.info sprawdził powszechnie dostępne dane 

udostępniane rok do roku przez Główny Urząd Statystycznych i wynika z nich zupełnie co innego – 

różnice pomiędzy wartością najwyższą, a wartością najniższą w badanym okresie nie przekraczają 

połowy roku. Najprawdopodobniej efekt epidemii istotnie wpłynie na pogorszenie, zwłaszcza wśród 

starszych grup wiekowych wyników za rok 2020, jednak jak dotąd te dane nie zostały 

opublikowane. 

 

Dane z 2019 roku: 

 w chwili urodzenia: dla kobiet 81,8 lat, dla mężczyzn 74,1 lat,  

 w wieku 15 lat: dla kobiet 67,2 lat, dla mężczyzn 59,5 lat,  

 w wieku 30 lat: dla kobiet 52,4 lat, dla mężczyzn 45,1 lat,  

 w wieku 45 lat: dla kobiet 37,8 lat, dla mężczyzn 31,3 lat,  

 w wieku 60 lat: dla kobiet 24,2 lat, dla mężczyzn 19,3 lat,  

 w wieku 75 lat: dla kobiet 12,6 lat, dla mężczyzn 10,2 lat. 

 

Dane z 2018 roku: 

 w chwili urodzenia: dla kobiet 81,7 lat, dla mężczyzn 73,8 lat,  

 w wieku 15 lat: dla kobiet 67,1 lat, dla mężczyzn 59,3 lat,  

 w wieku 30 lat: dla kobiet 52,3 lat, dla mężczyzn 44,9 lat,  

 w wieku 45 lat: dla kobiet 37,7 lat, dla mężczyzn 31,1 lat,  

 w wieku 60 lat: dla kobiet 24,2 lat, dla mężczyzn 19,1 lat,  

 w wieku 75 lat: dla kobiet 12,7 lat, dla mężczyzn 10,2 lat.  

 

Dane z 2017 roku: 

 dla kobiet 81,8 lat, dla mężczyzn 74,0 lat,  

 w wieku 15 lat: dla kobiet 67,2 lat, dla mężczyzn 59,4 lat,  

 w wieku 30 lat: dla kobiet 52,4 lat, dla mężczyzn 45,0 lat,  

 w wieku 45 lat: dla kobiet 37,9 lat, dla mężczyzn 31,2 lat,  

 w wieku 60 lat: dla kobiet 24,3 lat, dla mężczyzn 19,2 lat,  

 w wieku 75 lat: dla kobiet 12,8 lat, dla mężczyzn 10,2 lat.  

 

Dane z 2016 roku: 

 w chwili urodzenia: dla kobiet 81,9 lat, dla mężczyzn 73,9 lat,  

 w wieku 15 lat: dla kobiet 67,3 lat, dla mężczyzn 59,4 lat,  

 w wieku 30 lat: dla kobiet 52,5 lat, dla mężczyzn 45,0 lat,  

 w wieku 45 lat: dla kobiet 37,6 lat, dla mężczyzn 31,2 lat,  

https://odfejkuj.info/wypowiedz-pawla-kukiza-na-temat-szczepionki-przeciwko-covid-19-wymaga-sprostowania/
https://odfejkuj.info/wypowiedz-pawla-kukiza-na-temat-szczepionki-przeciwko-covid-19-wymaga-sprostowania/
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 w wieku 60 lat: dla kobiet 24,5 lat, dla mężczyzn 19,3 lat,  

 w wieku 75 lat: dla kobiet 12,8 lat, dla mężczyzn 10,3 lat. 

 

Dane z 2015 roku: 

 w chwili urodzenia: dla kobiet 81,6 lat, dla mężczyzn 73,6 lat,  

 w wieku 15 lat: dla kobiet 67,0 lat, dla mężczyzn 59,0 lat,  

 w wieku 30 lat: dla kobiet 52,2 lat, dla mężczyzn 44,7 lat,  

 w wieku 45 lat: dla kobiet 38,0 lat, dla mężczyzn 30,8 lat,  

 w wieku 60 lat: dla kobiet 24,5 lat, dla mężczyzn 19,0 lat,  

 w wieku 75 lat: dla kobiet 12,8 lat, dla mężczyzn 10,0 lat. 

 

Powyższe dane wskazują, że wypowiedź posłanki Izabeli Leszczyny nie jest prawdziwa, ponieważ 

parlamentarzystka odnosi lata 2018 i 2017 do lat 2016 i 2015. Warto dodać, że w stosunku do lat 

’90, życie Polaków stanowczo się wydłużyło. U kobiet o 7,6 lat, a u mężczyzn o 6,5 lat. 

 

Alarmującą informacją jest duża dysproporcja pomiędzy umieralnością kobiet, a mężczyzn. 

W Polsce, podobnie jak w innych państwach, dochodzi do nadumieralności mężczyzn, względem 

kobiet. Jednak u nas skala tego zjawiska znacznie przewyższa sytuację w większości państw 

europejskich. I tak w 1991 r. ta różnica wyniosła 9,2 lat, w 2001 r. różnica wyniosła 8,2 lat, 

by w roku 2008 wzrosnąć do 8,7 lat. W 2018 r. wyniosła 7,9 lat. 

 

Najdłuższym potencjalnym życiem zarówno u kobiet, jak i mężczyzn mogą poszczycić się 

mieszkańcy Podkarpacia. 

 

Wypowiedź zrewidował także portal fackt-checkingowy: demagog.org.pl 

 

Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej:  https://odfejkuj.info/polacy-zyja-coraz-

krocej-to-fakenews/ 

 

POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

 

ZNIKAJĄCE IGŁY W TRAKCIE POKAZOWYCH SZCZEPIEŃ? TO FAKENEWS 

 

Internet obiegły filmiki oraz zdjęcia z pierwszych, hucznie organizowanych przy obecności kamer 

szczepień przeciwko koronawirusowi. Obok euforii towarzyszącej pojawieniu się remedium 

na trwająca już prawię rok epidemię, można znaleźć głosy zdziwienia. Na zamieszczanych 

w interencie filmikach widać, że igła znika w trakcie szczepienia. Warto naświetlić ten temat. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/znikajace-igly-w-trakcie-pokazowych-szczepien-to-fakenews/ 

 

 

PAPIEŻ FRANCISZEK NIE ZOSTAŁ ARESZTOWANY 

 

Niszowe media internetowe obiegła informacja, jakoby Papież Franciszek miał zostać aresztowany 

przez włoską policję w związku z zarzutami posiadania dziecięcej pornografii, handlu ludźmi, kazi-

rodztwa, posiadania akcesoriów związanych z narkotykami oraz inne oszustwa w tym finansowe. 

To fakenews, związany z amerykańskim ruchem wyznawców teorii QAnon. 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/papiez-franciszek-nie-zostal-aresztowany/ 

 

NORWESKIE PIELĘGNIARKI NIE ZMARŁY PO PRZYJĘCIU SZCZEPIONKI 

https://odfejkuj.info/polacy-zyja-coraz-krocej-to-fakenews/
https://odfejkuj.info/polacy-zyja-coraz-krocej-to-fakenews/
https://odfejkuj.info/znikajace-igly-w-trakcie-pokazowych-szczepien-to-fakenews/
https://odfejkuj.info/papiez-franciszek-nie-zostal-aresztowany/
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NA KORONAWIRUSA 

 

Anglojęzyczne portale internetowe wybrzmiały informacją o śmierci dwóch noreskich pielęgniarek, 

które miałyby stracić życie po przyjęciu szczepionki na koronawirusa. Nie jest to jednak prawda, 

a jedynie kolejny antyszczepionkowy fakenews. 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/norweskie-pielegniarki-nie-zmarly-po-przyjeciu-szczepionki-

na-koronawirusa/ 

 

WITAMINA C NIE ZASTĄPI SZCZEPIONKI 

 

Równolegle do postępującej akcji szczepień, postępuje dezinformacja z nimi związana. W ostatnim 

czasie można było przeczytać, że organizm sobie doskonale poradzi bez szczepionki – wystarczy 

dbać o odporność. Najlepiej za pomocą witaminy C. Już gdzieś to słyszeliśmy, prawda? 

Czytaj więcej:  https://odfejkuj.info/witamina-c-nie-zastapi-szczepionki/ 

 

https://odfejkuj.info/norweskie-pielegniarki-nie-zmarly-po-przyjeciu-szczepionki-na-koronawirusa/
https://odfejkuj.info/norweskie-pielegniarki-nie-zmarly-po-przyjeciu-szczepionki-na-koronawirusa/
https://odfejkuj.info/witamina-c-nie-zastapi-szczepionki/


17 

 

 


