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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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DRASTYCZNY SPADEK AKCJI COCA-COLI WSKUTEK GESTU CRISTIANO 

RONALDO? WERYFIKUJEMY 

 

Zastąpienie przez Cristiano Ronaldo w czasie konferencji prasowej stojących przed nim 

butelek Coca-Coli butelką wody spowodowało spadek cen akcji przedsiębiorstwa. Media 

informowały o drastycznym spadku wyceny firmy i stratach koncernu. Sensacyjne tytuły 

wydają się jednak nieco przeceniać skalę zjawiska.  
 

Cristiano Ronaldo w czasie konferencji prasowej w Budapeszcie przed meczem EURO 2020 

Węgry-Portugalia, odsunął stojące przed nim na stole butelki Coca-Coli, zastępując je butelką wody. 

Gest ten uargumentował chęcią dania dobrego przykładu swoim fanom. 

Następnego dnia ceny akcji Coca-Coli spadły o 1,6%, a więc z 56,1 dolara za akcję na 55,22 dolara. 

 

W reakcji na wspomniane wydarzenie i jego reperkusje, media informowały o drastycznych 

i brzemiennych w skutkach dla koncernu reperkusjach gestu piłkarza, w postaci ogromnych strat 

finansowych. Wahanie kursu akcji z uwagi na skalę przedsiębiorstwa skutkować miało spadkiem 

wyceny firmy o 4 mld. dolarów, (z 242 do 238 mld. dolarów). Cała sytuacja miała ukazywać 

doniosłe znaczenie influencer marketingu dla współczesnym rynku. 

 

Jednakże komentujący artykuł internauci wskazali, iż opisywana reakcja rynku i spadek cen akcji, 

nie jest tak pokaźny, jak sugeruje treść publikacji i ton artykułów komentujących wydarzenie, 

ponieważ wahania kursu akcji o wspomnianej wysokości nie są sensacją.   

 

Jak podkreślają komentujący wydarzenie eksperci, należy zwrócić uwagę na fakt, iż na giełdowe 

spadki składa się wiele czynników i nie jest uzasadnione wiązanie obniżenia cen akcji Coca-Coli 

wyłącznie z zachowaniem Ronaldo. Po drugie spadek cen o 1,6% nie jest uznawany za znaczący. 

Komentatorzy podkreślają, iż suma kilkudziesięciu miliardów może robić medialne wrażenie, 

ale w skali firmy i dłuższym przedziale czasowym nie jest znacząca, w kontekście normalnych 

wahań kursów, które nie wpłyną na działalność operacyjną. Zdaniem ekspertów firma nie straci 

na całej sytuacji. 

 
Screen: https://www.lynxbroker.pl/ 
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Do całej sytuacji odniósł się także rzecznik prasowy firmy, który w rozmowie z dziennikarzami 

stwierdził, że nic się nie stało, a każdy zawodnik czy trener biorący udział w konferencji ma prawo 

do swoich preferencji i wyborów napoju. Sytuacja ta jednak nie powinna mieć wpływu na realną 

wycenę wartości spółki. 

 

Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/drastyczny-spadek-akcji-

coca-coli-wskutek-gestu-cristiano-ronaldo-weryfikujemy/ 

 

POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

 

POTĘŻNA POSIADŁOŚĆ SASINA? SPRAWDZAMY 

 

Na kanwie poruszenia publicznego, wywołanego publikacją przez opozycyjne media listy 

nieruchomości należących do Prezesa Koncernu PKN Orlen (Daniela Obajtka), część środowisk 

próbuje zaogniać atmosferę społeczną, poprzez publikacje fakenewsów. 

W tym przypadku chodzi o krążący po mediach społecznościowych obrazek przedstawiający 

rozległą posiadłość z ogrodami. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/potezna-posiadlosc-sasina-sprawdzamy/ 

 

 

POLSKA WSTRZYMUJE SZCZEPIENIA PREPARATEM ASTRAZENECA? RARS 

DEMENTUJE 

 

Ostatnie doniesienia medialne o rzekomej decyzji rządu w przedmiocie wstrzymania szczepień 

preparatem AstraZeneca zdementowała Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Jak informuje 

RARS, szczepienia nie zostały zawieszone. Zdecydowano natomiast o priorytetowym podawaniu 

drugiej dawki w związku z problemami z dostawą szczepionek tego producenta. 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/polska-wstrzymuje-szczepienia-preparatem-astrazeneca-rars-

dementuje/ 

 

 

 

 

https://odfejkuj.info/drastyczny-spadek-akcji-coca-coli-wskutek-gestu-cristiano-ronaldo-weryfikujemy/
https://odfejkuj.info/drastyczny-spadek-akcji-coca-coli-wskutek-gestu-cristiano-ronaldo-weryfikujemy/
https://odfejkuj.info/potezna-posiadlosc-sasina-sprawdzamy/
https://odfejkuj.info/polska-wstrzymuje-szczepienia-preparatem-astrazeneca-rars-dementuje/
https://odfejkuj.info/polska-wstrzymuje-szczepienia-preparatem-astrazeneca-rars-dementuje/


8 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Prawo 
 



9 

 

 

ŻOŁNIERZE POZBAWIENI ODPRAW MIESZKANIOWYCH? MON DEMENTUJE 

 

Wywołujące niepokój wśród żołnierzy informacje o rzekomych zmianach w przepisach doty-

czących świadczeń emerytalno-rentowych dla żołnierzy zdementował Minister Obrony Naro-

dowej. Jak wskazał w liście adresowanym do żołnierzy, nie są prowadzone działania mogące 

skutkować pozbawieniem uprawnionych wskazanych należności, a wojskowy system emery-

talno-rentowy nie zmieni się na niekorzyść żołnierzy. 
 

W ostatnim czasie wśród żołnierzy pojawiły się informacje, zgodnie z którymi MON planuje wpro-

wadzenie zmian w systemie emerytalnym i mieszkaniowym. Pytania dotyczące tej kwestii otrzyma-

ło Prezydium Organów Przedstawicielskich  Żołnierzy Zawodowych i przekazało ministrowi. 

 

Informacje o rzekomych planowanych zmianach w systemie emerytalnym i rentowym zdementował 

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak w liście do żołnierzy, opublikowanym w „Polsce 

Zbrojnej”.  W liście tym minister zapewnił, iż nie są prowadzone żadne działania, które mogłyby 

prowadzić do pozbawienia żołnierzy wypłat należności z tytułu odpraw mieszkaniowych 

na dotychczasowych zasadach, nie ma również planów cięć wydatków, które mogłyby skutkować 

obniżeniem wysokości tych świadczeń, a wojskowy system emerytalno-rentowy nie zmieni się 

na niekorzyść żołnierzy. 

 

Wyjaśnienie tej kwestii zostało zamieszczone także na twitterowym profilu MON 

 

Podsumowując, MON nie planuje zmiany przepisów, które skutkowałyby pozbawieniem bądź obni-

żeniem wypłat żołnierzom należności z tytułu odpraw mieszkaniowych. 

 

Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/zolnierze-pozbawieni-

odpraw-mieszkaniowych-mon-dementuje/ 

 

POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

 

POBICIE ZA „PEDALSKI WYGLĄD” I BRAK REAKCJI POLICJI? SPRAWDZAMY 

 

Informacje o bezczynności Policji w związku z pobiciem młodego mężczyzny we Wrocławiu 

zdementował rzecznik wrocławskiej komendy. W oficjalnym oświadczeniu poinformowano 

o przyjęciu zgłoszenia, czynnościach dokonanych na miejscu przestępstwa oraz działaniach 

mających na celu ustalenie sprawcy, a także ocenę obrażeń pokrzywdzonego. Jednocześnie 

zdementowano medialne doniesienia o rzekomym odradzaniu pokrzywdzonemu inicjowania 

postępowania. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/pobicie-za-pedalski-wyglad-i-brak-reakcji-policji-sprawdzamy/ 

 

USA ZAMRAŻAJĄ POMOC WOJSKOWĄ DLA UKRAINY? SPRAWDZAMY 

 

Media informują  o zamrożeniu przez administrację Prezydenta Joe Bidena pomocy wojskowej dla 

Ukrainy, Biały Dom dementuje, wskazując na niedawno zatwierdzony pakiet pomocy, Prezydent 

Ukrainy dziękuje USA za otrzymaną pomoc. Jak wyglądają rzeczywiste działania Stanów 

Zjednoczonych w zakresie pomocy militarnej dla Ukrainy? Sprawdzamy i wyjaśniamy. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/usa-zamrazaja-pomoc-wojskowa-dla-ukrainy-sprawdzamy/ 

 

 

 

https://odfejkuj.info/zolnierze-pozbawieni-odpraw-mieszkaniowych-mon-dementuje/
https://odfejkuj.info/zolnierze-pozbawieni-odpraw-mieszkaniowych-mon-dementuje/
https://odfejkuj.info/pobicie-za-pedalski-wyglad-i-brak-reakcji-policji-sprawdzamy/
https://odfejkuj.info/usa-zamrazaja-pomoc-wojskowa-dla-ukrainy-sprawdzamy/
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CO PIĄTA KOBIETA W POLSCE DOŚWIADCZYŁA GWAŁTU? WERYFIKACJA 

WYPOWIEDZI 

 

Jaś Kapela jest kontrowersyjnym autorem oraz aktywistą powiązanym ze środowiskiem 

skrajnie lewicowej Krytyki Politycznej. Zaproszony do kanału satyrycznego „HejtPark” 

prowadzonego przez przedsiębiorcę oraz dziennikarza sportowego Krzysztofa Stanowskiego, 

w trakcie wizji powiedział, że co piąta kobieta w Polsce doświadczyła gwałtu. Wypowiedź Jasia 

Kapeli była podparta raportem, który można określić mianem: nierzetelnego, wykonanego 

niezgodnie ze sztuką zawodową, na niereprezentacyjnej grupie badawczej. 

 

Lewicowy aktywista Jaś Kapela związany zawodowo od 11 lat ze środowiskiem skrajnie lewicowej, 

zaangażowanej w bieżącą politykę obyczajową Krytyki Politycznej zasłynął niedawnym udziałem 

w programie satyrycznym Krzysztofa Stanowskiego „HejtPark” z dn. 27.05.2021 r. prowadzonym 

na Kanale Sportowym. 

 

Spośród wielu kontrowersyjnych wypowiedzi aktywisty, tym które wzbudziło największe 

kontrowersje było stwierdzenie, że co piąta kobieta w Polsce była ofiarą gwałtu, a samo polskie 

społeczeństwo miałoby charakteryzować się szczególną przemocowością na tle pozostałych 

narodów Europy. 

 

Źródłem tej sensacyjnej informacji jest raport „Przełamać tabu – Raport o przemocy seksualnej” 

opublikowany w 2016 r. przez lewicową Fundację na rzecz Równości i Emancypacji STER. Raport 

został sporządzony pod redakcją Magdaleny Grabowskiej oraz Agnieszki Grzybek. Magdalena 

Grabowska z wykształcenia jest socjologiem zatrudnionym w Instytucie Filozofii i Socjologii 

Polskiej Akademii Nauk. Ponadto jest współzałożycielką i koordynatorką projektów w Fundacji 

STER. Natomiast Agnieszka Grzybek jest tłumaczką oraz współzałożycielką Fundacji STER. 

 

Raport został sfinansowany ze środków publicznych (Granty Norweskie – Fundusze EOG) 

rozdysponowanych przez lewicową Fundację Batorego w ramach realizacji projektu: Przełamać 

TABU – prawa ofiar przemocy seksualnej. W trakcie realizacji projektu Fundacja STER 

współpracowała ze stowarzyszeniem VICTORIA oraz stowarzyszeniem WAGA. 

 

Raport informuje, że zatrważająca liczba aż 22,4% ankietowanych Polek przyznało, że zostało 

zgwałcona, a 23,1% doświadczyła próby gwałtu, od kiedy ukończyły 15 r. życia. 

W większości przypadków (63,3%) sprawcami gwałtów według ankietowanych kobiet są byli 

partnerzy, natomiast aż 91,8% gwałtów miała nigdy nie być zgłoszona na policje, co ofiary 

tłumaczyły poczuciem wstydu oraz brakiem wiary w możliwość otrzymania pomocy. 
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Źródło: Fundacja Ster 

 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że badanie było realizowane niezgodnie z zasadami sztuki 

zawodowej. Charakter grupy ankietowanych kobiet był niereprezentatywny środowiskowo, ponadto 

opierał się na jedynie 451 wypełnionych ankietach, twórczynie raportu na wstępie postulują odejście 

od przekonania o możliwości uzyskania w badaniach społecznie obiektywnej i neutralnej wiedzy 

na temat zjawisk społecznych. 

 

Niewątpliwie, gdyby do przeprowadzenia badania zostałaby wynajęta profesjonalna, neutralna 

światopoglądowo instytucja badawcza, a sam raport zostałoby wykonany na odpowiednio większej 

i reprezentatywnej grupie badawczej, na podstawie metodologii naukowej, a nie metodologii 

feministycznej to postulat odejścia od przekonania o możliwości uzyskania społecznie obiektywnej 

i neutralnej wiedzy nie byłby potrzebny. 

 

W celu analizy skali problemu przemocy seksualnej w Polsce, warto zwrócić uwagę na badania 

dotyczące tej samej tematyki, ale przeprowadzone przez poważniejsze instytucje niż Fundacja 

STER. 

 

Według danych Europejskiego Urzędu Statystycznego za 2018 r. liczba gwałtów w skali roku 

osiągnęła liczbę 765, natomiast średnia liczba gwałtów na 100 000 Polek wyniosła 3,73. Taka liczba 

stawia Polskę wśród państw z najniższym poziomem liczby gwałtów w Europie. Największa liczba 

gwałtów na 100 000 mieszkanek miała miejsce w Szwecji (średnio 147,63), w Norwegii (średnio 

75,78) oraz w Danii (średnio 58,08). 

 

Wyniki badań przeprowadzanych przez Eurostat korespondują z danymi opublikowanymi 

w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego pt.: „Ofiary gwałtu i przemocy domowej”. Ten raport 

nie został sporządzony na podstawie badań socjologicznych i próby badawczej, a w oparciu 
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o informację z Krajowego Systemu Informacji Policyjnej. W ramach systemy gwałty zostały 

zakwalifikowane według Kodeksu Karnego (szersza definicja) oraz według Międzynarodowej 

Klasyfikacji Przestępstw dla Celów Statystycznych (ściślejsza definicja): 

 

 2013 roku: 1 288 (KK), 754 (ICCS); 

 2014 roku: 1 244 (KK), 769 (ICCS);  

 2015 roku: 1 168 (KK), 629 (ICCS); 

 2016 roku: 1 371 (KK), 752 (ICCS); 

 2017 roku: 1 240 (KK), 679 (ICCS); 

 2018 roku: 1 305 (KK), 730 (ICCS); 

 2019 roku: 1 370 (KK), 694 (ICCS). 

 

Jak widać po powyższym, raport przeprowadzony przez Fundacje STER nie spełnia 

metodologicznych warunków, by być poważanym źródłem informacji nt. skali problemu 

przestępczości seksualnej w Polsce, natomiast sama wypowiedź Jasia Kapeli może zostać uznana 

za dezinformację. 

 

Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/co-piata-kobieta-w-

polsce-doswiadczyla-gwaltu-weryfikacja-wypowiedzi/  

 

POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

 

CZY W POLSCE FAKTYCZNIE SĄ TWORZONE STREFY WOLNE OD LGBT? 

WERYFIKUJEMY 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans stwierdził, że w Polsce są tworzone 

tak zwane strefy wolne od osób LGBTIQ+. Jak jest naprawdę? Do sprawy odniósł się wiceminister 

spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/czy-w-polsce-faktycznie-sa-tworzone-strefy-wolne-od-lgbt-

weryfikujemy/ 

 

CZY SZCZEPIONKI ZAPOBIEGAJĄ TRANSMISJI WIRUSA? SPRAWDZAMY 

 

Wokół problemu szczepień narasta coraz więcej wątpliwości i pytań. Zarówno po stronie 

entuzjastów, jak i sceptyków. To, o czym warto pamiętać to to, że każdy z nas ma zupełnie inne 

predyspozycje organizmu, a zatem każdy z nas inaczej reaguje zarówno na wirusa, jak 

i na szczepionkę. Czy zatem szczepienia zapobiegają transmisji wirusa? 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/czy-szczepionki-zapobiegaja-transmisji-wirusa-sprawdzamy/ 

 

 

https://odfejkuj.info/co-piata-kobieta-w-polsce-doswiadczyla-gwaltu-weryfikacja-wypowiedzi/
https://odfejkuj.info/co-piata-kobieta-w-polsce-doswiadczyla-gwaltu-weryfikacja-wypowiedzi/
https://odfejkuj.info/czy-w-polsce-faktycznie-sa-tworzone-strefy-wolne-od-lgbt-weryfikujemy/
https://odfejkuj.info/czy-w-polsce-faktycznie-sa-tworzone-strefy-wolne-od-lgbt-weryfikujemy/
https://odfejkuj.info/czy-szczepionki-zapobiegaja-transmisji-wirusa-sprawdzamy/
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