
DEZINFORMACJA,
A EDUKACJA MEDIALNA



DEZINFORMACJA DOTYKA NIEMAL KAŻDEGO

• Według raportu o dezinformacji Fundacji Digital Poland, 81 proc. Polaków 
spotkało się z dezinformacją, a 82 proc. z fake newsami -
dezinformacyjnym rajem są social media oraz telewizja, która jednocześnie dla 2/3 
badanych osób jest podstawowym źródłem informacji o Polsce i Świecie

• Równie alarmujące są dane z raportu Tech4Society 2021 - 84% Polaków uznało, 
że ważnym powodem do zmartwień są fałszywe informacje w 
internecie, które dzielą społeczeństwo i wpływają na demokratyczne wybory.



FAKE NEWSY MAJĄ WPŁYW NA NASZE ŻYCIE 
ORAZ ROZWÓJ NOWYCH TECHNOLOGII

• Dezinformacja ma wpływ na różne procesy gospodarcze, a w tym na bezpieczeństwo 
sieci telekomunikacyjnych i całego sektora ICT

• Podatność na fake newsy wynika z wielu czynników, a jednym z nich jest brak odpowiedniej 
wiedzy, na co wskazują wnioski z zeszłorocznego raportu przygotowanego przez PIIT oraz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski:
- prawie połowa Polaków nie wie czym jest pole elektromagnetyczne 
- problem stanowi dla nas również wskazanie, co może być źródłem PEM (tylko 12% badanych 
wskazało, że źródłem promieniowania elektromagnetycznego jest Słońce)
- działania dezinformacyjne przeciwników 5G i telko sprawiają jednocześnie, że prawie 3/5 
Polaków podchodzi z głęboką nieufnością do inwestycji telekomunikacyjnych i budowy anten w 
ich pobliżu



PRZYKŁADY DEZINFORMACJI



SKUTKI DEZINFORMACJI
• Dezinformacja to nie tylko hejt w internecie i ataki w social media
• W ostatnich latach atakowano infrastrukturę telekomunikacyjną, a nawet konkretne osoby



JAK WALCZYĆ Z DEZINFORMACJĄ?

KAMPANIE RZĄDOWE KAMPANIE BRANŻOWEORGANIZACJE FACTCHECKINGOWE



Rekomendacje Stowarzyszenia Demagog | „Czas na cyfrową gospodarkę”
1. Wzięcie przez państwo odpowiedzialności za stan edukacji medialnej w Polsce ze wspierającą rolą organizacji 

pozarządowych i podmiotów rynkowych
2. Skoordynowanie wysiłków instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w obszarze edukacji medialnej
3. Skierowanie działań z zakresu edukacji medialnej do różnych grup odbiorców
4. Propagowanie holistycznego podejścia do edukacji medialnej
5. Zapewnienie długofalowego wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją 

medialną
6. Rewizja podstawy programowej dla poszczególnych przedmiotów i ograniczenie wymagań szczegółowych do 

niezbędnego minimum
7. Położenie nacisku na rozwój kompetencji w obszarze edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej 
8. Upowszechnienie w środowisku nauczycielskim materiałów edukacyjnych opracowywanych przez organizacje 

pozarządowe
9. Zwiększenie dostępności i dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli z edukacji medialnej
10. Promowanie działań w zakresie edukacji medialnej na poziomie szkół wyższych
11. Promowanie postaw krytycznego myślenia w całym społeczeństwie



Dziękuję


