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Szanowni Państwo,  
 
Temat fake news oraz post-prawdy jest jednym z najważniejszych zagadnień dotyczących 
zmian, jakie zachodzą we współczesnych mediach, komunikacji międzyludzkiej, a także  
w sposobach wpływania na opinię publiczną. W światowych i polskich mediach oraz 
ośrodkach akademickich trwa debata na temat post-prawdy oraz zagrożeń, jakie stanowi dla 
systemu demokratycznego.  
  
Agencja Public Dialog postanowiła przeprowadzić badanie wśród dziennikarzy  
z kilkudziesięciu ogólnopolskich redakcji, reprezentujących różne rodzaje mediów. W ten 
sposób podejmujemy próbę odpowiedzi na szereg pytań dotyczących m.in. przyczyn, źródeł 
i skali zjawiska fake news, a także oceny regulacji prawnych w tym zakresie.  
  
Oddajemy w Państwa ręce Raport „Fake news z perspektywy polskich dziennikarzy”.  
To pierwsza publikacja na temat tego coraz szerszego problemu społecznego,  
która pokazuje zjawisko fake news z istotnej perspektywy – polskich dziennikarzy.  
  
Dlaczego zdecydowaliśmy się przebadać właśnie tę grupę? Ponieważ to dziennikarze 
codziennie decydują, o czym dowie się świat i o czym będziemy rozmawiać z przyjaciółmi 
czy rodziną. To oni w pierwszej kolejności narażeni są na odbiór fake newsów i to na nich 
spoczywa odpowiedzialność za to, co przeczytamy w porannych wydaniach gazet. Media 
zajmują ważne miejsce w życiu każdego człowieka, dla wielu jest to jedyne „okno na świat”, 
będące nieodłączną częścią rzeczywistości.  
  
Codziennie otrzymujemy komunikaty z wielu źródeł: telewizji, gazet, radia czy Internetu. 
Szybkość przekazywania informacji jest obecnie zawrotna, ale jednocześnie równie szybko 
tracą one przydatność i aktualność. W tym natłoku danych odsianie prawdy od fałszu nie jest 
łatwym zadaniem, dlatego warto poznać bliżej zjawisko fake news. Ta idea przyświecała 
przygotowaniu naszego Raportu. 
  

Życzymy Państwu miłej lektury i pozostajemy z szacunkiem, 

 Paweł Bylicki   
CEO / Public Dialog 

Karolina Borkowska   
Wiceprezes Zarządu / Public Dialog 
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Fake news to nieprawdziwa informacja, której celem jest wprowadzenie 
odbiorcy w błąd i w ten sposób wywołanie określonych emocji i nastawienia 
do danej sprawy. Fake news ma szokować i budzić kontrowersje. 
Dotychczas uznawano, że informacje kwalifikujemy jako fake news 
wyłącznie w momencie ich pojawienia się w mediach masowych. Jednak  
w dobie social media i powszechnego dostępu do internetu, każdy 
użytkownik jest generatorem contentu. Każdy z nas może stworzyć własny 
serwis czy stronę i rozpowszechniać fake news. Prowadzi to do lawinowego 
rozwoju tego procederu. Obecnie zjawisko fake news przybiera na sile  
i w skali światowej jest praktycznie nie do zmierzenia. 
  
Fake news jest napędzany emocjami a nie faktami, dlatego często bazuje  
na przekonaniach religijnych, wartościach, poglądach, stereotypach, 
uprzedzeniach etc. Aby fake news był skuteczny jako narzędzie masowej 
perswazji, musi odnosić się do koncepcji już istniejących w świadomości 
jakiejś grupy społecznej. W innym przypadku trzeba by było wprowadzić, 
zbudować w umysłach odbiorców pomysły czy idee, a to jest proces 
długofalowy i wymagający obustronnego wysiłku.  
  
Era post-prawdy: odnosi się lub oznacza okoliczności, w których fakty mają 
mniejszy wpływ i są mniej ważne w kształtowaniu opinii publicznej,  
niż odwołanie do emocji i osobistych przekonań. Fakty nie mają żadnego 
znaczenia dla źródła, z którego pochodzą. W świetle Brexitu i wyboru 
Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych, oksfordzki słownik 
wybrał „post-prawdę” słowem roku 2016. W 2013 słowem roku zostało 
„selfie”. 
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– podaje się nieprawdziwe, sprzeczne,  
z premedytacją sfabrykowane fakty/informacje. 
 

– odbiorca wprowadzony jest w błąd, poprzez 
nadanie odpowiedniego kontekstu faktom lub przedstawianie ich w sposób 
selektywny.   
 
 
  

– umiejętne umieszczanie wypowiedzi danej 
osoby w kontekście, wycinanie zdań zmieniające sens wypowiedzi  
i dzięki temu wspierające konkretną tezę. 
 

www.publicdialog.pl 
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Media tradycyjne w defensywie 
Dziennikarz samodzielnie, z własnej inicjatywy pozyskuje i opracowuje 
materiały oraz informacje. W efekcie swojej pracy przygotowuje obiektywny 
i ukazujący pluralistyczne podejście do zagadnienia materiał. Dziennikarstwo 
to misja, odpowiedzialność, etyka, ma być niezależne i wiarygodne, dzięki 
czemu powstaje obiektywny materiał.  
Jednak walka rynkowa wymusza często do redukcji kosztów, czyli likwidacji 
etatów, najczęściej po stronie redakcji. Prowadzi to do sytuacji, w której 
jeden dziennikarz zajmuje się wieloma sektorami. W związku z tym ma mniej 
czasu na weryfikację źródła informacji.  
Media zmuszane są także do ostrzejszej rywalizacji o news oraz o środki 
przeznaczane na sponsoring, kampanie promocyjne, informacyjne, 
poradnikowe etc.  
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Rozwój social media 
Od lat postępuje bardzo szybki rozwój internetu, a z nim – mediów 
społecznościowych. W 2017 roku mamy już 3,77 miliarda użytkowników 
Internetu przy 50% penetracji, 2,8 miliarda użytkowników social media 
(37% penetracji). Treści są coraz krótsze, zaczyna panować „kultura 140 
znaków”, infografik, memów i zdjęć. Każdy może być obecnie 
dziennikarzem obywatelskim lub influencerem, pokazującym swoją 
prawdę, swój punkt widzenia. Może za pomocą swojego kanału FB, 
Twittera czy YouTube przekazywać dowolne informacje, w dowolnej 
formie, z pominięciem prawdy. Rozwój social media sprawił, że nie istnieje 
już cenzura instytucjonalna, nie ma kontroli nad treścią. Hejt, kłamstwo, 
oszczerstwo – zostały spopularyzowane i spowszedniały.  
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-
overview 
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„Redefinicja” prawdy 
W ostatnich latach za sprawą mediów, aktywności części polityków, a także 
propagandy w Internecie nastąpiło coś, co można by określić jako 
„redefinicję” prawdy. Prawda zmieniła status i przestała być biała albo 
czarna, obecnie ma „odcienie”. Kłamstwo staje się czymś modnym, dającym 
możliwość wykorzystania szansy (przykład: liczne kampanie marketingowe 
czy social media). Odkryte kłamstwo wcale nie dyskredytuje, przykładem 
mogą być wybory prezydenckie w USA, we Francji czy w Austrii.  
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Fake news i era post-prawdy niosą ze sobą ogromne szkody społeczne. 
Dezinformacja lub selektywny dobór faktów i nadawanie im w ten sposób 
nowego kontekstu służy często do manipulowania całymi grupami społecznymi. 
Jak odbiorca może wyrobić sobie zdanie, mieć swój punkt widzenia, jeśli serwuje 
mu się często półprawdę? W ten sposób nakierowuje się opinię w konkretną 
stronę, pomijając drugą część prawdy. W efekcie fake news i era post-prawdy  
w sposób istotny zagrażają systemowi demokratycznemu.  
Głównym celem działań fake news jest kształtowanie opinii publicznej. Czym jest 
opina publiczna? Słowo publiczna odnosi się do „grupy ludzi, którzy  
na określonym polu mają wspólny interes”. Opinia to „wrażenie, własny stosunek 
wobec jakiegoś tematu”. Opinia publiczna stała się partnerem dla organizacji, 
zyskała podmiotowość. Co robi post prawda? Kształtuje opinię publiczną poprzez 
„granie” emocjami, wiarą, przekonaniami politycznymi i społecznymi, wartościami.  
Z pojęciem opinia publiczna wiąże się nierozerwalnie psychologiczna zasada 
„społecznego dowodu słuszności” – ludzie kształtują opinie poprzez obserwacje 
zachowań swojej grupy społecznej. Szczególnie odnosi się to do osób nie 
mających dostatecznej wiedzy, czujących się niepewnie, nie wiedzących,  
jak ocenić daną sytuację. 
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W związku z rozpowszechnianiem się tego zjawiska, zarówno rządy niektórych 
krajów, jak i międzynarodowe korporacje dostrzegają potrzebę stworzenia 
struktur, których celem byłoby opracowanie rozwiązań zapobiegających  
fake news. Przykładem mogą być inicjatywy podjęte w Niemczech czy 
Czechach, gdzie zadecydowano o powołaniu podmiotu, którego zadaniem 
będzie wychwytywanie nieprawdziwych informacji, a następnie ich 
prostowanie.  
 
Facebook, który ze względu na swój zasięg i popularność jest głównym  
w social mediach źródłem rozprzestrzeniania się fake news, zapowiedział 
wprowadzenie nowych narzędzi do monitorowania, a następnie usuwania 
takich treści. Dotychczas skasował dziesiątki tysięcy fałszywych kont, które 
były wykorzystywane przy różnych kampaniach, m.in. Brexit.  
 
Gigant z USA - Google - zapowiedział w 2017 roku wprowadzenie istotnych 
zmian w „silniku” i algorytmach. Mają one spowodować przesuwanie na dalsze 
miejsca w wynikach wyszukiwania tych stron, na których pojawiają się lub  
są propagowane fake news. Ponadto, korporacja powołała zespół 10 000 
pracowników delegowanych do sprawdzania takich stron w celu ich 
dokładniejszej weryfikacji. 

www.publicdialog.pl 
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Celem badania było poznanie 
doświadczeń  

i opinii dziennikarzy  
na temat zjawiska  

fake news 

Badanie zostało zrealizowane 
metodą wywiadów 

telefonicznych CATI. 
Respondentami byli 

dziennikarze i redaktorzy 
naczelni. Baza obejmowała 

dziennikarzy z różnych typów 
mediów zarówno lokalnych,  

jak i ogólnokrajowych.  
Łączna wielkość próby 
wyniosła N=154, w tym 

dziennikarze prasowi N=70, 
reprezentujący portale 

internetowe N=28, prasę 
 i portale N=36, radio N=13  

oraz TV N=7. 
 

Badanie zostało zrealizowane  
w dniach 24-28 kwietnia  

2017 roku 

www.publicdialog.pl 
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Public Dialog jest firmą doradczą oferującą szeroki zakres efektywnych rozwiązań w obszarze komunikacji korporacyjnej. Agencja ma bogate doświadczenie we wspieraniu polskich i zagranicznych firm, 

instytucji publicznych, stowarzyszeń, a także organizacji branżowych.  

 

Naszym Klientom dostarczamy efektywne strategie wykorzystując wiele kanałów komunikacji z obszarów: zarządzania reputacją, zarządzania kryzysowego, komunikacji korporacyjnej, komunikacji 

wewnętrznej, PR produktowego, CSR i kampanii edukacyjnych, komunikacji B2B, public affairs, komunikacji finansowej i IR, social marketingu, szkoleń i event marketingu.  

 

Od początku powstania zrealizowaliśmy kilkadziesiąt strategii komunikacyjnych. Celem nadrzędnym jaki stawia sobie nasza agencja jest budowanie i chronienie reputacji klientów w ich otoczeniu 

wewnętrznym i zewnętrznym. Wiemy, że tylko profesjonalne, rzetelne i uczciwe zarządzanie przepływem informacji między firmą i jej otoczeniem, może prowadzić do zbudowania pełnego zrozumienia 

oraz nawiązania pozytywnych relacji ze wszystkimi interesariuszami. Agencja ma na swoim koncie liczne branżowe nagrody i wyróżnienia: Złoty Spinacz (2013), IPRN Project of the Year (2014), 

Magellan Award (2014 i 2015), IPRA (2015) oraz Mercury Excellence Awards (2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public Dialog jako jedyna agencja z Polski należy do International Public Relations Network (IPRN), jednej z najstarszych i największych na świecie niezależnych sieci skupiających agencje PR. 

Organizacja pokrywa zasięgiem rynki w Ameryce Północnej i Południowej, Zachodniej i Wschodniej Europie, na Bliskim i Dalekim Wschodzie oraz Australię. Łączny przychód z fee członków IPRN wynosi 

200 mln USD. W zrzeszonych firmach pracuje ponad 5000 specjalistów z obszaru komunikacji. Dzięki członkostwu w IPRN jesteśmy w stanie skutecznie prowadzić skomplikowane projekty 

komunikacyjne na wielu rynkach równocześnie. Public Dialog należy również do Związku Firm Public Relations (ZFPR ), największej polskiej organizacji zrzeszającej profesjonalne agencje PR. 
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p.bylicki@publicdialog.pl
k.borkowska@publicdialog.pl



