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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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Nie, Orlen nie zachęca Polaków do handlu gazem i ropą. Cyberoszustwo i próba wyłudzenia   

 

Pojawiające się w sieci oferty inwestowania w instrumenty finansowe, czy też w handel ropą 

bądź gazem pod patronatem Orlenu, rzekomo zapewniające szybki, pokaźny oraz niezwiązany 

z ryzykiem zysk, to nie tylko fake news, ale cyberoszustwo, zmierzające do wyłudzenia danych 

osobowych oraz zagrożenie utraty kapitału. Przed fałszywą kampanią ostrzegał na Twiterze 

Orlen oraz Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego 

sektora finansowego utworzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF). 

Jakkolwiek sprawa ma swoje początki już w marcu 2021, wciąż pozostaje aktualnym 

zagrożeniem. 

 

W ostatnim czasie w sieci pojawiły się oferty, które zachęcają do inwestowania w instrumenty 

finansowe oraz w zasoby naturalne jak ropa czy gaz ziemny, kusząc szybkim i pokaźnym zyskiem z 

inwestycji, które rzekomo nie są obarczone ryzykiem. Nie jest to jednak zwyczajny fake news, ale 

próba oszustwa. Podszywając się pod Orlen, cyberoszuści prowadzą fałszywą kampanię, która ma 

na celu wyłudzenie danych osobowych potencjalnej ofiary.  

 

Koncern ostrzegał przed cyberoszustwem w komunikacie opublikowanym na Twitterze:  

 

https://twitter.com/PKN_ORLEN/status/1413419292553531393 

 

Przed oszustwem przestrzegał również Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa 

Komputerowego polskiego sektora finansowego utworzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 

(CSIRT KNF), informując o zagrożeniu we wpisie opublikowanym na Twitterze: 

 

https://twitter.com/CSIRT_KNF/status/1413140953326522370 

 

Jak poinformował CSIRT KNF, od początku lipca Komisja zarejestrowała 40 domen, które biorą 

udział w oszustwie inwestycyjnym pod patronatem Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz PKN 

Orlen. Zespół zamieścił w swoim wpisie ostrzegawczym opublikowanym na Twitterze listę adresów 

URL, które biorą udział w fałszywych inwestycjach: 

 
Twitter/Screen  

https://twitter.com/PKN_ORLEN/status/1413419292553531393
https://twitter.com/CSIRT_KNF/status/1413140953326522370
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Należy podkreślić, iż sprawa nie jest nowa, bowiem informacje o próbach oszustwa, pojawiły się 

już w marcu 2021 i były już wówczas dementowane. Jednakże, jak wynika z ostrzeżenia 

zamieszczonego na profilu CSIRT KNF, zagrożenie wciąż pozostaje aktualne 

 

https://twitter.com/CSIRT_KNF/status/1378978223296544770 

 

Wówczas stworzona została m.in. strona internetowa wiarygodnie ustylizowana na działającą pod 

patronatem Orlenu i Ministerstwa Energii. Jednakże już w tym miejscu, a więc spojrzenia na 

podmioty, pod których auspicjami strona rzekomo miała działać, podważa autentyczność witryny. 

Wspomniany resort nie funkcjonuje bowiem już od 2019 r.   

 

 
Screen/Twitter 

 

Wiarygodność fałszywego ogłoszenia, miało wzmocnić także zamieszczenie w nim certyfikatu 

potwierdzającego, że „PKN Orlen jest jedną z największych spółek notowanych na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie”.   

 

 
Twitter/Screen 

 

Mechanizm działania fałszywych stron został szczegółowo opisany na portalu sirt.pl, gdzie 

wskazano, iż informacje na temat platform tradingowych, czy jak również zapewnienia udzielane 

https://twitter.com/CSIRT_KNF/status/1378978223296544770
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przez konsultanta są nieprawdziwe, a obietnice pokaźnych i szybkich zysków, bez ponoszenia 

ryzyka nierealne.     

 

Podobną metodę oszustwa stanowi także promowana na Facebooku kampania podszywająca się pod 

program „Orlen w portfelu”. Fałszywe informacje zachęcają do inwestowania, zapewniając o 

bardzo szybkim zwrocie inwestycji oraz wsparciu menadżerów. Od akcji zdecydowanie odciął się 

jednak Orlen. W opublikowanym oświadczeniu spółka wskazała, że PKN Orlen nie wysyła do 

potencjalnych klientów żadnych maili, które miałyby zachęcać do inwestowania w instrumenty 

finansowe, oferujące szybkie i wysokie zyski. Wskazano, iż autorzy mailingów i publikacji 

podszywają się pod program „Orlen w portfelu”, a także wykorzystują wizerunek firmy, zachęcając 

do inwestowania w kryptowaluty, bądź w handel ropą i gazem. Spółka poinformowała o zagrożeniu, 

jakie może stanowić dla internautów pozostawienie swoich danych w serwisach zamieszczonych na 

fałszywych stronach, które wykorzystują oznaczenia takie jak: „ORLEN INVEST”, „ORLEN 

Inwestycje”. Podkreślono także, iż jedynym serwisem, opisującym zasady akcji „Orlen w portfelu” 

jest strona internetowa www.orlenwportfelu.pl. Zapewniono także, iż portal na bieżąco podejmuje 

kroki prawne w celu zablokowania i usunięcia z sieci domen i fanpage’ów, przedstawiających 

podobne oferty.  

 

Istotnym aspektem sprawy jest fakt, iż alternatywne metody lokowania funduszy stanowią 

atrakcyjną propozycję w okresie podnoszenia stóp procentowych, kiedy lokaty bankowe nie 

stwarzają okazji do pomnażania kapitału. Tym bardziej konieczne jest zachowanie szczególnej 

ostrożności w zakresie wyboru metod inwestycji oraz podmiotów, którym inwestorzy zamierzają 

powierzyć swój kapitał.  

 

Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/nie-orlen-nie-zacheca-

polakow-do-handlu-gazem-i-ropa-cyberoszustwo-i-proba-wyludzenia/ 

 

POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

 

AMAZON OTWIERA SIĘ NA PŁATNOŚCI W BITCOINIE? WERYFIKUJEMY 

 

Amazon nie ma żadnych konkretnych planów dotyczących bitcoina. Niedawne doniesienia medial-

ne o rzekomej gotowości firmy na obsługę płatności w kryptowalucie BTC zdementował rzecznik 

spółki w rozmowie z Reutersem. Jak podkreślił, pomysł wykorzystania możliwości płatności 

w kryptowalutach jest przez spółkę badany. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/amazon-otwiera-sie-na-platnosci-w-bitcoinie-weryfikujemy/ 

 

ROSYJSKA DEZINFORMACJA WYMIERZONA W POLSKIE BEZPIECZEŃSTWO 

ENERGETYCZNE 

 

Od 1945 r. najpierw Związek Radziecki, a następnie Federacja Rosyjska utrzymują status monopoli-

sty lub dominującego gracza na polskim rynku surowców energetycznych. W związku z tym wszel-

kie polskie procesy dążące do uzyskania pełniejszej suwerenności energetycznej są siłą rzeczy wy-

mierzone w rosyjskie interesy gospodarcze. Jednym z polskim projektów uszytych na miarę suwe-

renności energetycznej państwa oraz regionu jest gazociąg Baltic Pipe. A w tekście będzie 

o kolejnych rosyjskich manipulacjach związanych z niniejszą inwestycją. 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/rosyjska-dezinformacja-wymierzona-w-polskie-

bezpieczenstwo-energetyczne/ 

 

 

https://odfejkuj.info/nie-orlen-nie-zacheca-polakow-do-handlu-gazem-i-ropa-cyberoszustwo-i-proba-wyludzenia/
https://odfejkuj.info/nie-orlen-nie-zacheca-polakow-do-handlu-gazem-i-ropa-cyberoszustwo-i-proba-wyludzenia/
https://odfejkuj.info/amazon-otwiera-sie-na-platnosci-w-bitcoinie-weryfikujemy/
https://odfejkuj.info/rosyjska-dezinformacja-wymierzona-w-polskie-bezpieczenstwo-energetyczne/
https://odfejkuj.info/rosyjska-dezinformacja-wymierzona-w-polskie-bezpieczenstwo-energetyczne/
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AUSTRALIJSKIE PRAWODAWSTWO OKREŚLA SZCZEPIONKĘ NA COVID-19 

JAKO „TRUCIZNĘ”? WERYFIKUJEMY 

 

Użycie w australijskim akcie prawnym terminu „poison” (trucizna) w kontekście regulacji 

dotyczących szczepionki przeciwko Covid-19 wywołało spore zamieszanie wśród internautów. 

Użycie tego ryzykownego sformułowania staje się jednak zrozumiałe, jeśli uwzględni się, iż 

w australijskim prawodawstwie termin „poison” używany jest nie tylko dla określenia 

substancji niebezpiecznych, ale właściwie wszystkich leków dostępnych na receptę, jak 

i bez recepty, jak np. paracetamol.   
 

W ostatnim czasie w mediach społecznościowych zainteresowaniem cieszyła się grafika 

przedstawiająca australijski dokument rządowy zatytułowany: „Public Health Act 2016-Instrument 

of Authorisation –Authorisation to Supply or Administer a Poison [SARS-CoV-2 (Covid 19) 

VACCINE- Australian Defence Force] (No.2) 2021”. 

 
Screen/Facebook 

Naturalnie przedmiotem ożywionej dyskusji stało się użycie w tytule aktu prawnego terminu 

„poison”, czyli trucizna w kontekście stosowania szczepionki przeciwko Covid-19. W ten sposób 

Australia miała rzekomo niejako przyznać się do krzywdzenia swoich obywateli. 
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Wspomniany dokument został przedstawiony w nagraniu, w którym pada pytanie, dlaczego 

szczepionka jest określana jako trucizna oraz twierdzenia o daleko sięgającej tyranii. Ponadto 

narrator połączył występujący w dokumencie termin „trucizna” z jego słownikową definicją 

tj. „substancji mogącej wywołać chorobę lub śmierć żywego organizmu po wprowadzeniu” 

(tak słowo „poison definiuje słownik google: „a substance that is capable of causing the illness or 

death of a living organism when introduced or absorber”). 

Zasadniczym nieporozumieniem znajdującym się u podstaw całego językowego zamieszania, jest 

kwestia różnego znaczenie terminu “poison” w języku potocznym oraz w terminologii prawnej. 

Jak wskazuje dr Marco Rizzi, specjalista z zakresu prawa medycznego na University of Western 

Australia, cytowany przez portal reuters.com,  „poison” jest ogólnym terminem, który oznacza 

zarówno to, co ogół społeczeństwa rozumie jako truciznę, jak również leki dostępne bez recepty 

i na receptę. Naukowiec podkreślił, iż użycie terminu „poison”, nie oznacza, że australijski rząd 

uznaje szczepionkę przeciwko Covid-19 jako szczególnie niebezpieczną, a przynajmniej 

nie bardziej niż jakikolwiek inny lek na receptę. 

Narrację tę potwierdza wypowiedź dr Anny Bunn, naukowca z Curtin University Law School, 

cytowanej przez portal factcheck.afp.com, która stwierdza, iż właściwie wszystkie leki 

i farmaceutyka określane są jako „trucizna” w australijskim prawie. Termin ten odnosi się bowiem 

do substancji, zdolnej do wywierania pewnego fizjologicznego wpływu na osobę. 

Ponadto, w australijskiej ustawie z 2014 zatytułowanej Medicines and Poisons Act 2014, 

w słowniku ustawowym termin „poison” wyjaśniany jest jako substancje objęte wykazem 

2,3,4,5,6,7,8 i 9 ustawy. Przykładowo wykaz 2 oznacza: substancję, której bezpieczne stosowanie 

może wymagać konsultacji z farmaceutą, a wykaz 5 substancję o niskim potencjale powodowania 

szkód, których zakres można zmniejszyć, stosując się do wskazówek zamieszczonych na etykiecie. 

W ten sposób termin „poison” obejmuje swym normatywnym znaczeniem nie tylko substancje 

niebezpieczne, ale właściwie wszystkie leki zarówno na receptę, jak i bez recepty, jak 

np. paracetamol. 

O sprawie pisały portal factcheckingwy factcheck.afp.com oraz reuters.com.   

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

prawodawstwo-okresla-szczepionke-na-covid-19-jako-trucizne-weryfikujemy/ 

 

POZOSTAŁE ARTYKUŁY 
 

NIE, NEGUJĄCY HOLOKAUST HISTORYK NIE ORGANIZOWAŁ WYCIECZEK 

DO OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH ZA PRZYZWOLENIEM POLSKIEGO 

RZĄDU 

 

Izraelski dziennik „Haarec” opublikował artykuł, w którym znalazły się informację, iż David Irving- 

brytyjski historyk słynący z negacji Holokaustu, miał w letnich miesiącach organizować wycieczki 

przez niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne położone na terytorium Polski, nazywając je 

„podróżami przez prawdziwą historię”, a wszystko miało odbywać się za przyzwoleniem polskiego 

rządu. Informacje te zdementował ambasador Polski w Izraelu. Dyplomata podkreślił, iż polskie 

prawo zabrania negowania Holokaustu, w związku z czym Irving, chcący wygłosić w Polsce swoje 

opinie nie jest mile widziany na terytorium RP. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/nie-negujacy-holokaust-historyk-nie-organizowal-wycieczek-

do-obozow-koncentracyjnych-za-przyzwoleniem-polskiego-rzadu/ 

https://odfejkuj.info/australijskie-prawodawstwo-okresla-szczepionke-na-covid-19-jako-trucizne-weryfikujemy/
https://odfejkuj.info/australijskie-prawodawstwo-okresla-szczepionke-na-covid-19-jako-trucizne-weryfikujemy/
https://odfejkuj.info/nie-negujacy-holokaust-historyk-nie-organizowal-wycieczek-do-obozow-koncentracyjnych-za-przyzwoleniem-polskiego-rzadu/
https://odfejkuj.info/nie-negujacy-holokaust-historyk-nie-organizowal-wycieczek-do-obozow-koncentracyjnych-za-przyzwoleniem-polskiego-rzadu/
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KARY FINANSOWE ZA BRAK PASZPORTU SANITARNEGO? KAZUS FRANCJI 

 

Francja zasłynęła, jako pierwsze duże państwo europejskie, które wprowadziło szereg ograniczeń 

dotyczących codziennego życia (przykładowo korzystania z kawiarni, chodzenia do galerii, a także 

kin) osób, które odmówiły darmowego skorzystania z francuskiego programu szczepień narodo-

wych przeciwko koronawirusowi. W trakcie debaty dotyczącej wprowadzenia tak daleko idących 

w wolność osobistą ograniczeń pojawił się także temat kary finansowej w wysokości 45 000,00 eu-

ro, który miałby być nakładany przez służby porządkowe za nie posiadanie przy sobie aktualnego 

paszportu sanitarnego. 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/kary-finansowe-za-brak-paszportu-sanitarnego-kazus-francji/ 

 

 

 

 

 

 

https://odfejkuj.info/kary-finansowe-za-brak-paszportu-sanitarnego-kazus-francji/
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DLA POLAKÓW NIGDY NIE POWSTAŁY OBOZY MASOWEJ ZAGŁADY? 

SPRAWDZAMY 

 

Dziennikarka Katarzyna Markusz swoim wpisem wywołała poruszenie w mediach 

społecznościowych. Sprawa dotyczy wpisu, w którym stwierdziła, że: ,,Dla Polaków 

nie powstały nigdy obozy masowej zagłady, w czasie wojny mogli chodzić po ulicach, 

pracować, żyć”. Informacja ta jest zdecydowanie nieprawdziwa, o czym świadczą historyczne 

fakty. 

 

Dziennikarka portalu Jewish.pl Katarzyna Markusz opublikowała wpis na Twitterze, 

w którym stwierdziła, iż ,,Dla Polaków nie powstały nigdy obozy masowej zagłady, w czasie wojny 

mogli chodzić po ulicach, pracować, żyć”. 

 
fot/ Twitter 

Ta informacja pozostaje w jawnej sprzeczności z historycznymi faktami, o czym świadczą 

następujące okoliczności. 

Niemcy hitlerowskie napadając na Polskę we wrześniu 1939 roku, próbowały oprócz zniszczenia 

naszego państwa unicestwić naród polski. W tym właśnie celu od początku okupacji tworzono 

niemieckie obozy zagłady na ziemiach polskich. Powstały również innego rodzaju obozy takie jak: 

koncentracyjne, przesiedleńcze, karne i pracy przymusowej. 

Pośród wszystkich obozów, sześć koncentracyjnych zyskało miano obozu zagłady. W skład nich 

wchodził: obóz KL Kulmhof w Chełmie, Auschwitz w Oświęcimiu na polskich terytoriach 
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przyłączonych do Rzeszy, oraz w: Treblince, Majdanku, Bełżcu, Sobiborze oraz w Generalnym 

Gubernatorstwie. Celem obozów była likwidacja ludności żydowskiej, jednakże mordowano w nich, 

także Polaków, którzy pomagali Żydom, jeńców radzieckich, ludność cygańską. Warto także 

zwrócić uwagę na informację umieszczoną na stronie internetowej Muzeum Auschwiz-Birkenau, 

zgodnie z którą „Obóz koncentracyjny w Auschwitz, otwarty 10 miesięcy po wybuchu wojny był 

pierwszym obozem koncentracyjnym na okupowanych ziemiach polskich. Wraz z założonym 

w 1941 r. obozem na Majdanku i obozem w Stutthof stanowił jedno z głównych miejsc deportacji 

i wyniszczania Polaków”. 

Warto pamiętać, także o obozach w ZSRR. Polacy byli masowo zsyłani do radzieckich łagrów 

na daleką Syberie. Wieźniowie byli tam deportowani w celu wykonywania niewolniczej pracy 

ponad ludzkie siły. Więźniami Kołymy wśród Polaków były tak znane osoby, jak Anatol 

Krakowiecki i Ryszard Kaczorowski. Kołyma określana była przez więźniów ,,białym Auschwitz”. 

Do całej sprawy odniósł się między innymi Własysław Kosiniak-Kamysz, który na Twitterze 

napisał: ,,Polacy, tak jak Żydzi, byli ofiarami II Wojny Światowej. Nie może być zgody 

na jakikolwiek moralny szantaż. Tak się nie buduje zgody, tylko pogłębia podziały między naszymi 

narodami”. W podobnym tonie wypowiedziała się posłanka Nowej Lewicy -Anna Maria-Żukowska, 

potwierdzając, że teza ta jest po prostu nieprawdziwa. 

 
Screen/Twitter 

Ewidentnie stwierdzenie dziennikarki Katarzyny Marusz jest manipulacją. To, że procentowo 

zginęło mniej Polaków niż Żydów, wcale nie oznacza, że nie budowano obozów masowej zagłady, 

w których Polacy również byli ofiarami. To stwierdzenie dziennikarki jest zwyczajną dezinformacją. 

Katarzyna Markusz po fali krytyki usunęła swoje konto na Twitterze. 

Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/dla-polakow-nigdy-nie-

powstaly-obozy-masowej-zaglady-sprawdzamy/ 

https://odfejkuj.info/dla-polakow-nigdy-nie-powstaly-obozy-masowej-zaglady-sprawdzamy/
https://odfejkuj.info/dla-polakow-nigdy-nie-powstaly-obozy-masowej-zaglady-sprawdzamy/
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POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

 

NAUCZYCIELE PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU UDRĘCZENI SUROWYMI 

ZASADAMI? SPRAWDZAMY 

 

Sensacyjnie w perspektywie współczesnej wyglądają zasady postępowania usystematyzowane 

w kodeksach nauczycieli z 1872 i 1915 r. Zakaz łączenia pracy nauczyciela z małżeństwem czy też 

ściśle sprecyzowany czas wolny to osobliwości, które dziś wydają się całkowicie abstrakcyjne. 

Czy jednak istotnie status społeczny nauczycieli, a zwłaszcza związane z nim wymagania były 

na przełomie XIX i XX wieku tak rygorystyczne? Weryfikujemy. 
 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/nauczyciele-przelomu-xix-i-xx-wieku-udreczeni-surowymi-

zasadami-sprawdzamy/ 
 

 

PRZEDSIĘBIORCA NIE CHCIAŁ ZATRUDNIĆ ABORCJONISTKI, 

DZIENNIKARKA NAGŁOŚNIŁA SPRAWĘ. PRZEZ FAKE NEWSA INTERNAUCI 

ZAATAKOWALI INNEGO PRZEDSIĘBIORCĘ 

 

Dziennikarka Maja Staśko udostępniła na Facebooku rozmowę z właścicielem lokalu, któ-

ry odmówił zatrudnienia kobiety używającej w mediach społecznościowych symbolu błyskawicy. 

Lokal szybko uzyskał wiele negatywnych ocen w sieci. Okazało się jednak, iż oceniono nie ten lo-

kal, o którym pisała Staśko. Podjęte przez dziennikarkę próby naprawienia sytuacji ukazują, jak 

łatwo fake news może wyrządzić szkodę i jak trudno zarazem naprawić jego skutki. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/przedsiebiorca-nie-chcial-zatrudnic-aborcjonistki-dziennikarka-

naglosnila-sprawe-przez-fake-newsa-internauci-zaatakowali-innego-przedsiebiorce/ 

 

 

 

https://odfejkuj.info/nauczyciele-przelomu-xix-i-xx-wieku-udreczeni-surowymi-zasadami-sprawdzamy/
https://odfejkuj.info/nauczyciele-przelomu-xix-i-xx-wieku-udreczeni-surowymi-zasadami-sprawdzamy/
https://odfejkuj.info/przedsiebiorca-nie-chcial-zatrudnic-aborcjonistki-dziennikarka-naglosnila-sprawe-przez-fake-newsa-internauci-zaatakowali-innego-przedsiebiorce/
https://odfejkuj.info/przedsiebiorca-nie-chcial-zatrudnic-aborcjonistki-dziennikarka-naglosnila-sprawe-przez-fake-newsa-internauci-zaatakowali-innego-przedsiebiorce/
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