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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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CENY GAZU W POLSCE WZROSŁY W 2021 ROKU O 300%? SPRAWDZAMY 

 
Mimo iż podwyżki cen gazu w 2021 r. są faktem, nie jest prawdą jakoby ceny tego surowca wzrosły 

w Polsce aż o 300%. Podwyżki wynosiły odpowiednio 5,6% w kwietniu, 12,4% w lipcu oraz 7,4% 

we wrześniu. Należy zwrócić uwagę, iż wskazane ceny dotyczą PGNiG, którego udział w rynku wynosi 

96%. Zdarzają się więc sytuacje, w których dla części odbiorców inny dostawca może dyktować wyższe 

ceny, jak np. G.EN. GAZ ENERGIA w Wielkopolsce, w którego taryfie od 1 października ceny gazu 

wzrosły aż o 170%. 
 

W ostatnich miesiącach w całej Europie znacznie wzrosły ceny gazu. Podwyżki miały miejsce 

m.in. we Włoszech, gdzie od 1 października cena gazu wzrosła o ok. 14%. We Francji odnotowano podwyż-

kę 12,6% od początku miesiąca, a w sumie od początku 2021 r. w tym państwie cena tego surowca wzrosła 

o 57%. Z kolei w Niemczech szacuje się, iż w ostatnim kwartale 2021 r. cena gazu dla konsumentów wzro-

śnie o ok. 13%. Podwyżki dotyczą także Czech, Słowacji, czy Węgier. Najbardziej jaskrawym przykładem 

podwyżek jest Holandia, gdzie od początku 2021 r. cena gazu wzrosła o 200%. 
 

W mediach społecznościowych pojawiły się twierdzenia, jakoby w Polsce sytuacja prezentowała się równie 

źle, a nawet jeszcze gorzej. Na facebookowym profilu „Ministerstwo Propagandy” pojawił się post, sugerują-

cy jakoby w Polsce cena gazu wzrosła o 300%. 
 

 
FB/Screen 

 

Wskazana powyżej informacja mija się jednak z prawdą 
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Ceny gazu wzrosły w kwietniu o 5,6%, w lipcu o 12,4% oraz we wrześniu o 7,4%  

 

W Polsce zdecydowanym liderem wśród dostawców gazu jest spółka PGNiG, dostarczająca ten surowiec 

do większości gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. Szacuje się, iż udział tej spółki w rynku gazu 

w Polsce wynosi 96%. Poza wskazaną spółką, na polskim rynku działają jeszcze inni dostawcy jak 

np. Tauron, PGE, Po prostu Energia, Heg, czy Novum. Jak czytamy na stronie Urzędu Regulacji Energetyki 

„15 kwietnia 2021 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki – na wniosek PGNiG Obrót Detaliczny 

(PGNiG OD) – zatwierdził zmianę taryfy tej spółki dotyczącej obrotu gazem ziemnym.  
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Kolejna podwyżka miała miejsce w lipcu. Wówczas URE informował, iż „w lipcu br.  PGNiG OD ponownie 

wystąpiło do regulatora z wnioskiem o zmianę taryfy na sprzedaż gazu motywując konieczność podwyżki 

cen dalszym wzrostem kosztów zakupu gazu na Towarowej Giełdzie Energii, gdzie od początku roku – po-

dobnie jak na pozostałych rynkach europejskich – obserwujemy stały wzrost cen gazu”. 
 

 
 

Ostatnia zmiana nastąpiła we wrześniu, a jej powodem, jak wskazano na stronie URE, był „utrzymujący się 

od początku roku wzrost cen gazu na Towarowej Giełdzie Energii, która jest głównym źródłem pozyskania 

paliwa gazowego przez PGNiG OD”. 

 

 
 
Należy więc wskazać, że, mimo iż koszty ponoszone przez odbiorców wzrosły, wzrost ten nie miał charakte-

ru drastycznego. Niemniej, PGNiG nie jest jedynym w Polsce dostawcą gazu, w związku z czym 

w poszczególnych regionach podwyżki mogły kształtować się inaczej. W ostatnich dniach informowano, iż 

część mieszkańców w Wielkopolsce zmaga się z bardzo dotkliwymi podwyżkami cen gazu, ponieważ do-

stawca G.EN. GAZ ENERGIA od 1 października podniósł cenę aż o 170%. 
Zatem choć podwyżki cen gazu są faktem, nie jest prawdą jakoby ceny tego surowca w Polsce wzrosły 

w 2021 r. o 300%. 

 

O sprawie pisał również portal factcheckingowy fakehunter.pap.pl 

 

Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/ceny-gazu-w-polsce-wzrosly-w-

2021-roku-o-300-sprawdzamy/ 
 

 

 

https://odfejkuj.info/ceny-gazu-w-polsce-wzrosly-w-2021-roku-o-300-sprawdzamy/
https://odfejkuj.info/ceny-gazu-w-polsce-wzrosly-w-2021-roku-o-300-sprawdzamy/
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POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

 
NIE, TABLICZKA W SKLEPIE NIE INFORMOWAŁA, ŻE PUSTE PÓŁKI TO SKUTEK 

BREXITU. ZNANY POLITYK UDOSTĘPNIŁ FAKE NEWSA 

 

Znaczną popularność w sieci zyskała grafika, przedstawiająca puste półki sklepowe z zamieszczoną 

na nich tabliczką, zgodnie z którą deficyty w sklepach to wynik głosowania za opuszczeniem UE. 

Udostępnił ją m.in. Radosław Sikorski. Takie komunikaty nie widnieją jednak w brytyjskich 

sklepach. Zdjęcie jest fotomontażem, a oryginalne tabliczki, informujące o problemach 

z dostawami, nie wspominają o brexicie. 

 
Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/nie-tabliczka-w-sklepie-nie-informowala-ze-puste-polki-to-skutek-

brexitu-znany-polityk-udostepnil-fake-newsa/ 
 
FUZJA ORLENU Z LOTOSEM ZAGROŻONA? KONCERN DEMENTUJE 

 

Nie są prawdą medialne doniesienia o opóźnieniu lub nawet zagrożeniu fuzji PKN Orlen z Grupą 

Lotos z uwagi na przedłużenie przez Komisję Europejską terminu na złożenie środków zaradczych. 

Orlen w opublikowanym oświadczeniu informuje, iż termin fuzji jest niezagrożony. Wśród 

ekspertów pojawiają się natomiast opinie, iż wydłużenie terminu na złożenie środków zaradczych 

może być korzystne biznesowo, zważywszy na rozmiar i charakter przedsięwzięcia. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/fuzja-orlenu-z-lotosem-zagrozona-koncern-dementuje/ 

 
EKOGROSZEK ZOSTANIE WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY? SPRAWDZAMY 

 

Wbrew medialnym doniesieniom nie jest prawdą, jakoby Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

zamierzało wycofać „ekogroszek” ze sprzedaży. Pogłoski, wywołujące niepokój, zwłaszcza wśród 

osób, które w ostatnim czasie wymieniły kotły na modele zasilane tym paliwem, resort 

zdementował w oficjalnym oświadczeniu. Jak podkreślono „Uwzględniając potrzeby rynku, 

zgłoszono propozycję, aby paliwo to nadal było dostępne, jednakże pod inną nazwą”. 
 

Czytaj więcej:  https://odfejkuj.info/ekogroszek-zostanie-wycofany-ze-sprzedazy-sprawdzamy/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://odfejkuj.info/fuzja-orlenu-z-lotosem-zagrozona-koncern-dementuje/
https://odfejkuj.info/ekogroszek-zostanie-wycofany-ze-sprzedazy-sprawdzamy/
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KONSEKWENCJĄ WYROKU TK JEST ŚMIERĆ CIĘŻARNEJ? TO MANIPULACJA 

 

W ostatnich dniach świat obiegła informacja o ciężarnej kobiecie, która zmarła w szpitalu 

w Pszczynie na skutek wstrząsu septycznego. Radca Prawny Jolanta Budzowska 

poinformowała, że jest to konsekwencja wyroku TK z 22.10.2020 r., który stwierdził, 

że aborcja w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego 

upośledzenia płodu jest niezgodna z Konstytucją. Ta informacja jest jednak manipulacją, 

ponieważ nie przystaje do rzeczywistości. 

źródło: twitter/facebook 

 

Sama r. pr. Jolanta Budzowska na twitterze stwierdza, że sprawa nie dotyczy wad płodu (sama sobie 

przeczy, bo stwierdza też, że sytuacja jest „Konsekwencją wyroku TK z 20.10.2020 r., sygn. K 

1/20”. 

 

Niemożność dokonania aborcji w tym przypadku jest raczej konsekwencją wyroku TK z 1997 (K 

26/96), który stwierdza, że Konstytucja gwarantuje ochronę życia ludzkiego w każdej fazie jego 

rozwoju. Dlatego prawdopodobnie i lekarze uczynili zadość sztuce lekarskiej. Główny problem 

w tej sytuacji to ten, że nie rozpoznano, że owa sytuacja w tamtym – konkretnym – momencie 

zagraża zdrowiu/życiu kobiety (co przecież i tak umożliwia dokonanie aborcji – ochrona życia 

ciężarnej jest tu zawsze priorytetem!). 

 

Należy u c z c i w i e stwierdzić, że ta sytuacja nie dotyczy wyroku TK z ubiegłego roku, dlatego 

że nie zakazuje on dokonywania aborcji w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ciężarnej. 
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Podsumowując, śmierć ciężarnej kobiety nie jest wynikiem wyroku TK z 22.10.2020 r., dlatego, 

że nie zakazuje ratowania życia kobiety w momencie, gdy ciąża zagraża jej zdrowiu lub życiu. 

Przyczyny zgonu pacjentki można upatrywać w błędzie medycznym, ponieważ nie rozpoznano, 

że sytuacja, w której znajduje się pacjentka zagraża jej zdrowiu/życiu. Trudno jednak formułować 

jednoznaczne wnioski w tej kwestii, ponieważ sprawa jest badana przez prokuraturę. 

 

Ponadto, przytoczony wyrok TK pochodzi nie z 20.10.2020 r., jak podała r. pr. Jolanta Budzowska, 

tylko z 22.10.2020 r. 

 
Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/konsekwencja-wyroku-tk-jest-

smierc-ciezarnej-to-manipulacja/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://odfejkuj.info/konsekwencja-wyroku-tk-jest-smierc-ciezarnej-to-manipulacja/
https://odfejkuj.info/konsekwencja-wyroku-tk-jest-smierc-ciezarnej-to-manipulacja/


13 

 

 

 

 

POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

 
OCHRONA ŻYCIA TO OPINIA, A NIE REGULACJA PRAWNA? TO FAŁSZ. 

 

System prawa stanowionego jest obszerny i skomplikowany. Nic dziwnego, ponieważ jego struktura 

nie jest jasna na pierwszy rzut oka dla nie-prawników. Są jednak regulacje, które nie tylko łatwo 

interpretować, ale również są na tyle uniwersalne, że funkcjonują w wielu porządkach prawnych 

(pozytywnych), a nawet poza nimi, ponieważ wynikają z godności ludzkiej. Jednym z takich praw 

to prawo do życia i do ochrony życia. Zatem informacje, jakoby była to jedynie opinia, 

a nie bezwzględnie obowiązujące prawo, jest fałszem. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/ochrona-zycia-to-opinia-a-nie-regulacja-prawna-to-falsz/ 

 
STRAŻ GRANICZNA WYKONUJE ROZKAZY ŁAMIĄCE PRAWA CZŁOWIEKA? 

TO MANIPULACJA. 

 

Prawa człowieka to takie prawa, które są nienaruszalne. Wynikają z przyrodzonej godności ludzkiej, 

więc są wspólne każdemu – niezależnie od rasy, pochodzenia, płci, czy wyznania. Często jednak 

trudno określić, co faktycznie jest prawem człowieka, a co nie oraz czy ich katalog jest otwarty, 

czy zamknięty. Nieścisłości powodują, że czasem dość swobodnie operuje się tym sformułowaniem. 

To sprawia, że niektórzy wszelkie zjawiska lub tendencje nazywają prawami człowieka. Jest to błąd. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/straz-graniczna-wykonuje-rozkazy-lamiace-prawa-czlowieka-

to-manipulacja/ 

 
NIE, RZĄD NIE ZABIERZE POLAKOM PRAWA WŁASNOŚCI DO GROBU 

 

Wbrew doniesieniom niektórych mediów, projektowana ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych 

nie zabierze Polakom prawa własności do grobu. W polskim porządku prawnym nie ma bowiem 

takiej instytucji jak „prawo własności do grobu”. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego 

„Grób murowany, trwale związany z gruntem (grobowiec), nie stanowi przedmiotu odrębnej 

od gruntu własności”. Natomiast uprawnienia osoby dysponującej grobem, czyli tzw. prawo 

do grobu, będzie respektowane przez nową ustawę. 

 
Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/nie-rzad-nie-zabierze-polakom-prawa-wlasnosci-do-grobu/ 
 

 

 

 

https://odfejkuj.info/ochrona-zycia-to-opinia-a-nie-regulacja-prawna-to-falsz/
https://odfejkuj.info/straz-graniczna-wykonuje-rozkazy-lamiace-prawa-czlowieka-to-manipulacja/
https://odfejkuj.info/straz-graniczna-wykonuje-rozkazy-lamiace-prawa-czlowieka-to-manipulacja/
https://odfejkuj.info/nie-rzad-nie-zabierze-polakom-prawa-wlasnosci-do-grobu/
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POLACY SZKALUJĄ STRAŻ GRANICZNĄ NA TELEGRAMIE? NIE, TO ROSYJSKA 

DEZINFORMACJA 

 
Grupa „Polscy Kaci” utworzona na popularnym w Rosji komunikatorze Telegram to nie społeczna 

inicjatywa Polaków zatroskanych o los migrantów, ale rosyjska dezinformacja obliczona 

na zdyskredytowanie funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej. 
 

W ostatnim czasie na popularnym w Rosji komunikatorze Telegram pojawiły się wpisy, rzekomo zamiesz-

czone przez Polaków, uderzające w polskie służby strzegące granicy z Białorusią. W serwisie utworzono 

nawet grupę o nazwie „Polscy kaci” uderzającą w Polską Straż Graniczną. 

 
Twitter/Screen 

 

Na grupie zamieszczane są zdjęcia polskich funkcjonariuszy wraz z obszernymi danymi osobowymi (obej-

mującymi imię nazwisko, datę urodzenia, obszar pełnienia służby, dane teleadresowe, profile na Facebooku, 

a nawet… numery tablic rejestracyjnych samochodów). Charakteryzowanym w ten sposób funkcjonariuszom 

towarzyszy także krótki opis czynów, których rzekomo mieli się dopuszczać względem imigrantów. 
 

Nie jest to jednak inicjatywa społeczna zatroskanych obywateli, ale celowe działanie rosyjskiej propa-

gandy obliczone na zdyskredytowanie polskich służb strzegących granicy  
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Wpisy publikowane w języku polskim, ale stylistyka razi  

 

Wpisy publikowane były w języku polskim, jednak uwagę zwracała ich szczególna, niekiedy rażąco błędna 

stylistyka. Oto kilka przykładów: 

 

„Marcin. Polska Straż Graniczna. 10 listopada, noc. Osobiście pobił imigrantkę i oblał gazem pieprzowym 

twarz jej męża”- czytamy w jednym z wpisów. 

 

„Próbują ukryć swoje zbrodnie. Nasi władze zabijają naszą sprawiedliwość, zabierają nasze sądy rzetelnie 

wykonujące swoją pracę, odbierają prawa naszym kobietom, a teraz odbierają życie ludziom na granicy”. 

 

„Ten człowiek wydał rozkaz karny i był wykonawcą” 
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W innym wpisie znalazło się z kolei wezwanie do publikowania tego rodzaju danych, o następującej treści: 

„Strajk kobiet pokazał, że możemy bronić naszych praw! Teraz naszym obowiązkiem chrześcijańskim jest 

ochrona życia ludzkiego. Musimy pokazać całemu światu okrucieństwa naszych organόw ścigania. Z tego 

powodu rozpoczynamy nasz projekt. (…) Każdy Polak powinien znać z widzenia przedstawiciela 

władz, urzędnikόw, funkcjonariusza policji, straży granicznej oraz celnika, którzy biłi nasze kobiety 

w Warszawie, a teraz zabija niewinnych ludzi na granicy”. Uwagę zwraca eklektyzm wpisu, 

w którym połączono Strajk Kobiet z… chrześcijańskim obowiązkiem ochrony życia ludzkiego. 

 

Rosyjska dezinformacja obliczona na zdyskredytowanie polskich służb  

 

Przed dezinformacją prowadzoną na komunikatorze ostrzegał na Twitterze Ekspert Centrum Badań 

nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa Michał Marek 

 

Telegram to komunikator popularny w Rosji, na Białorusi oraz na Ukrainie. Mimo że początkowo rosyjskie 

władze deklarowały walkę z tą aplikacją, obecnie korzystają z niej rosyjscy urzędnicy i politycy. W ostatnich 

dniach za pośrednictwem tej aplikacji wypowiedziała się rzecznik rosyjskiego MSZ m.in. Maria Zacharova, 

stwierdzając, iż „Irak został zniszczony przy najbardziej aktywnym udziale Warszawy”, oraz iż „ponad 2000 

polskich żołnierzy najechało to suwerenne państwo, aby ustanowić demokrację”. 

 

Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/polacy-szkaluja-straz-

graniczna-na-telegramie-nie-to-rosyjska-dezinformacja/ 

 
 

 

 

 

 

https://odfejkuj.info/polacy-szkaluja-straz-graniczna-na-telegramie-nie-to-rosyjska-dezinformacja/
https://odfejkuj.info/polacy-szkaluja-straz-graniczna-na-telegramie-nie-to-rosyjska-dezinformacja/
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POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

 

 

BISKUP SHAO ZHUMIN ZOSTAŁ WYWIEZIONY “W CELACH TURYSTYCZNYCH”? 

TO MANIPULACJA WŁADZY CHIŃSKIEJ 

 

Propaganda chińska za swój cel obrała sobie biskupa Shao Zhumina. Oficjalne informacje, płynące 

z poziomu rządowego Chińskiej Republiki Ludowej stanowią, że biskup został zabrany/wysłany 

na wakacje. Wiele mediów, zarówno polskich, jak i zagranicznych, dementuje te doniesienia 

i przekonuje, że biskup został uprowadzony i jest poddawany represjom. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/biskup-shao-zhumin-zostal-wywieziony-w-celach-

turystycznych-to-manipulacja-wladzy-chinskiej/ 

 
NIE, ZDJĘCIE MAŁEJ IRAKIJKI ŚPIĄCEJ W LESIE NIE ZOSTAŁO WYKONANE 

W POLSCE. MANIPULACJA TOMASZA LISA 

 

Zdjęcie przedstawiające małe dziecko śpiące w lesie nie jest ilustracją kryzysu migracyjnego przy 

granicy z Białorusią. Dziennikarz Tomasz Lis, który udostępnił fotografię, wskazując, jakoby 

została wykonana na polsko-białoruskiej granicy, posłużył się zdjęciem zrobionym w 2015 w Serbii. 

 

Czytajwięcej: https://odfejkuj.info/nie-zdjecie-malej-irakijki-spiacej-w-lesie-nie-zostalo-wykonane-

w-polsce-manipulacja-tomasza-lisa/ 

 
NIE, NAGRANIE Z DYMEM PAPIEROSOWYM WDMUCHIWANYM W OCZY DZIECKA, 

TO NIE PRAWICOWY FEJK 

 

Nie, zdjęcie chłopca, któremu inni migranci wdmuchują dym w oczy, nie jest prawicowym fejkiem 

i nie zostało wykonane na granicy grecko-tureckiej. Wydarzenia miały miejsce na granicy polsko-

białoruskiej. Przedmiotem wątpliwości jest natomiast to, czemu miał służyć ów „zabieg”. 

 

Czytaj więcej:  https://odfejkuj.info/nie-nagranie-z-dymem-papierosowym-wdmuchiwanym-w-

oczy-dziecka-to-nie-prawicowy-fejk/ 

 

https://odfejkuj.info/biskup-shao-zhumin-zostal-wywieziony-w-celach-turystycznych-to-manipulacja-wladzy-chinskiej/
https://odfejkuj.info/biskup-shao-zhumin-zostal-wywieziony-w-celach-turystycznych-to-manipulacja-wladzy-chinskiej/
https://odfejkuj.info/nie-zdjecie-malej-irakijki-spiacej-w-lesie-nie-zostalo-wykonane-w-polsce-manipulacja-tomasza-lisa/
https://odfejkuj.info/nie-zdjecie-malej-irakijki-spiacej-w-lesie-nie-zostalo-wykonane-w-polsce-manipulacja-tomasza-lisa/
https://odfejkuj.info/nie-nagranie-z-dymem-papierosowym-wdmuchiwanym-w-oczy-dziecka-to-nie-prawicowy-fejk/
https://odfejkuj.info/nie-nagranie-z-dymem-papierosowym-wdmuchiwanym-w-oczy-dziecka-to-nie-prawicowy-fejk/
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