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Stowarzyszenie Demagog

Demagog to pierwsza polska organizacja fact-checkingowa. Od 2014 roku 
weryfikujemy wypowiedzi polityków, sprawdzamy obietnice wyborcze, walczymy

z fake newsami i dezinformacją. Dzielimy się wiedzą i edukujemy.

PORTAL DEMAGOG.ORG.PL AKADEMIA FACT-CHECKINGU

W ciągu ponad 6 lat działalności portalu zespół 
wykwalifikowanych analityków zweryfikował 4,7 
tys. wypowiedzi osób publicznych i przygotował 

ponad 800 analiz i raportów, w tym artykuły 
obalające fake newsy.

Prowadzimy działania edukacyjne w ramach 
Akademii Fact-Checkingu. W warsztatach i 

prelekcjach dotyczących zjawiska fake newsów, 
dezinformacji oraz sposobów walki z fałszywymi 
informacjami wzięło udział do tej pory ok. 5 tys. 

uczniów i studentów, ok. 300 nauczycieli
i 70 seniorów w całej Polsce.



Czym jest fact-checking?

Odwoływanie się do źródeł oraz pełna przejrzystość w procesie docierania do faktów 
charakteryzuje fact-checking jako metodę weryfikowania fałszu i prawdy. 

❏ Fact-checking to narzędzie, które pomaga nam badać wypowiedzi uczestników debaty 
publicznej oraz informacje pojawiające się z sieci. 

❏ Organizacje fact-checkingowe weryfikujące informacje w debacie publicznej posługują 
się ujednoliconymi standardami i podobnymi schematami pracy. Podstawową zasadą 
jest kwestia przejrzystości, realizowana w formie pełnego dostępu do metodologii 
oraz informacji o organizacji umieszczanych najczęściej na stronie internetowej. 
Organizacje zobowiązują się w ten sposób do przestrzegania norm i procedur 
wspólnych dla fact-checkerów. 



International Fact-checking Network

IFCN jest organizacją, która powstała w 2015 roku przy Poynter Institute na 
Florydzie. Powołano ją, aby wspierać rozwijające się inicjatywy fact-checkingowe 
na całym świecie. Obecnie IFCN zrzesza 103 (wliczając Demagoga) organizacje 
rozsiane po całym świecie od Ekwadoru po Kenię, Indie czy Indonezję, które 
podpisały kodeks dobrych praktyk.



Projekt #CoronaVirusFacts

Organizacje zrzeszone w IFCN zainicjowały projekt zwalczania 
dezinformacji wokół koronawirusa.

Do tej pory razem zweryfikowaliśmy ponad 9000 fejków.

Demagog sprawdził już około 400 fejków związanych z tematyką 
COVID-19.



Projekt #CoronaVirusFacts



Jak Stowarzyszenie Demagog walczy z fake newsami?

● Aktywnie sprawdzamy popularne grupy publiczne i profile, które powielają 
dezinformację.

● Za pomocą CrowdTangle (narzędzia mierzącego zaangażowanie społeczności) 
jesteśmy w stanie monitorować strony i grupy na Facebooku.

● Edukujemy użytkowników za pomocą analiz. Poszczególne analizy dotyczą 
specyficznych “claimów”, które pojawiają się w danym poście.

● Za pomocą narzędzia Facebooka oznaczamy fałszywe treści.
● Główne tematy: pandemia SARS-CoV-2 i tematy medyczne, fałszywe cytaty 

polityków i osób publicznych oraz teorie spiskowe



Jak Facebook walczy z fake newsami?



Tylko krytyczne myślenie uchroni nas przed dezinformacją!

Chcemy, aby debata publiczna i dyskusje 
prowadzone w internecie opierały się na faktach.

Wybór należy do Ciebie, czy chcesz znać fakty, czy kreować 
rzeczywistość w oparciu o fałszywe informacje.



Stawiamy na edukację!








