FAKE NEWS
W przestrzeni internetowej pojawia się coraz więcej
fałszywych wiadomości, które stanowią szczególne
zagrożenie. Mogą to być newsy, które mają fałszywe
źródła, nie podają źródeł lub stosują manipulację
językową. Każdy z nich może powodować szereg
reperkusji takich jak m.in.: zagrożenie dla zdrowia
publicznego, panikę rynkową lub bankową,

wykupowanie towarów, nie stosowanie się do zaleceń
zdrowotnych albo stosowanie fałszywych kuracji.

Najważniejsze agencje prasowe

Narzędziem stworzonym przez

takie jak Reuters lub AFP podjęły

Polską Agencję Prasową jest

działania związane z walką z fake

aplikacja, pozwalająca internautom

newsami, tworząc narzędzia do ich

przesyłanie fałszywych informacji

weryfikacji.

do weryfikacji.

FAKEHUNTER

KIM JESTEŚMY

ZESPÓŁ

Polska Agencja Prasowa jest
spółką Skarbu Państwa, której
działalność opiera się na
ustawie z dnia 31 lipca 1997
roku. Na jej mocy PAP ma
charakter publicznej agencji
prasowej.

Do współpracy zgłosiło się
ponad 500 wolontariuszy
z całego kraju, którzy zostali
przeszkoleni w sprawdzaniu
faktów i korzystaniu z systemu.

.

#FakeHunter to społeczny projekt weryfikacji treści
publikowanych w internecie, uruchomiony przez

Polską Agencję Prasową wspólnie z GovTech Polska,
którego celem jest demaskowanie nieprawdziwych
wiadomości dotyczących energetyki, finansów,
geopolityki, wirusa SARS-CoV-2, nauki i zdrowia,
szczepień oraz telekomunikacji.

Jako największa agencja
prasowa w Polsce, PAP
uzyskuje i przekazuje
odbiorcom rzetelne, obiektywne
i wszechstronne informacje
z kraju i z zagranicy.

Zespół ekspertów PAP składa
się z 16 dziennikarzy, którzy
dokonują rzetelnej i dokładnej
analizy każdego zgłoszenia
budzącego wątpliwości co do
jego prawdziwości. Weryfikacja
dokonywana jest możliwe
szybko, w oparciu
o wiarygodne źródła.

O PROJEKCIE
Każdy internauta może zgłosić wątpliwą treść
do weryfikacji, a następnie otrzymać wiarygodną
odpowiedź, która zostanie zweryfikowana przez

społecznych liderów opinii oraz ekspertów PAP.
Projekt #FakeHunter zrodził się z dążenia do tego,
ZGŁOŚ DO WERYFIKACJI

ZAINSTALUJ WTYCZKĘ
#FAKEHUNTER

Wyślij do zweryfikowania budzącą
wątpliwość informację znalezioną w
internecie. Nasi eksperci sprawdzą jej treść
na podstawie wiarygodnych źródeł, a
zgłaszający otrzyma link zwrotny z
werdyktem. Jeśli informacja okazuje się
nieprawdziwa, wkleja link w miejscu, w
którym ją znalazł. W ten sposób uczestniczy
w walce z dezinformacją.

Aplikacja do zgłaszania wątpliwych treści
publikowanych w internecie, które potem
weryfikowane są przez społecznych
liderów opinii oraz ekspertów Polskiej
Agencji Prasowej

by portale internetowe i wszyscy użytkownicy mediów
społecznościowych w sposób odpowiedzialny dzielili
się wyłącznie prawdziwymi przekazami. Naszym celem
jest ułatwienie odbiorcom treści przekazywanych
w internecie weryfikacji informacji w oparciu
o wiarygodne źródła.

JAK WERYFIKUJEMY
INFORMACJE
Ideą projektu jest zaproszenie do współpracy wolontariuszy
z całego kraju, którzy zostali przeszkoleni w sprawdzaniu faktów
i korzystaniu z systemu. To oni oraz dziennikarze PAP podejmują
się weryfikacji zgłoszeń przesyłanych za pomocą specjalnej
aplikacji od internautów.

PROCES WERYFIKACJI INFORMACJI
1.

Zgłoszenie treści do
zweryfikowania

 Dziennikarze, wydając swoje
werdykty:

2.

Weryfikacja przez 2 factcheckerów społecznych

3.

Uzyskanie co najmniej
dwóch zgodnych
werdyktów wolontariuszy
lub jednego werdyktu
eksperta PAP.

 sprawdzają dobór oraz
wiarygodność źródeł,
wykorzystanych przez
społecznych weryfikatorów
 po dogłębnej analizie wydają
ostateczną ocenę oraz
przekazują informacje
zwrotną do wolontariuszy.

FAKEHUNTER
ROZWÓJ
APLIKACJI

APLIKACJA MOBILNA
•

Aplikacja mobilna ułatwia
zgłaszanie fake newsów do
weryfikacji przez mobile.
Dostępna na iOS i Android.

IDEĄ PROJEKTU JEST ROZSZERZANIE
ZAKRESU INFORMACJI PODDAWANYCH
WERYFIKACJI I ZMNIEJSZANIE LICZBY
ZWIĘKSZENIE ZAKRESU
WERYFIKOWANYCH
INFORMACJI
•

Energetyka
•

•
•

Geopolityka
Nauka i zdrowie

•
•

Finanse

Szczepienia
Telekomunikacja

CHATBOOT
Narzędzie ułatwiające
zgłaszanie treści do weryfikacji
użytkownikom social media.

FAKE NEWSÓW W PRZESTRZENI
PUBLICZNEJ.

Fake Hunter
zweryfikował
już 1500
fałszywych
informacji
Szczepienie na Covid-19 wpływa na
zmianę psychiki i osobowości, farmy
wiatrowe „kradną” wiatr, technologia
5G spowoduje, że będziemy żyli jak w
rozgrzanej kuchence mikrofalowej –
to fake newsy, które znalazły się
wśród 1500 fałszywych informacji
zweryfikowanych przez portal Fake
Hunter.

Od momentu uruchomienia projektu wpłynęło do nas 8585
zgłoszeń, z czego 1609 zostało zweryfikowanych jako fake
newsy, a 222 zgłoszenia otrzymały status „prawda”

PARTNERZY
Kluczowymi uczestnikami projektu #FakeHunter są również
firmy oraz instytucje, które do nas dołączyły. Dzięki ich

zaangażowaniu i wsparciu mogliśmy uruchomić tę ważną
społecznie inicjatywę.

Biuro Zarządu
tel. 22 509 25 55
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