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Od czasu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę obserwujemy intensyfikację trwających od 

wielu miesięcy wielowątkowych akcji dezinformacyjnych prowadzonych w interesie reżimu 

na Kremlu. Putinowska machina propagandowa, orientując się, że jawnie antyukraińska 

narracja nie trafiła w Polsce na podatny grunt, zaczęła sięgać po inne środki. 

 

Przykładem mogą być akcje dezinformacyjne z 1 i 2 marca 2022 r. na temat przestępstw 

rzekomo masowo popełnianych w Przemyślu przez uchodźców wojennych narodowości 

innej niż ukraińska, co zostało zdementowane przez Komendę Wojewódzką Policji 

w Rzeszowie oraz władze Przemyśla. Zabiegi takie jak opisany mają na celu rozniecić konflikt 

społeczny, osłabić solidarność Polek i Polaków z uchodźcami wojennymi z Ukrainy, 

a w efekcie także uderzyć w międzynarodowy wizerunek Polski. 

 

Zwracamy szczególną uwagę na to, że do rozsiewania fałszywych informacji na temat 

rosyjskiej agresji na Ukrainę, sytuacji na polsko-ukraińskiej granicy czy akcji pomocowych na 

rzecz uchodźców wojennych przystąpiło wiele kont i osób publicznych dotychczas 

zaangażowanych w dezinformację na temat pandemii COVID-19, w tym skuteczności 

i bezpieczeństwa szczepień. Trudno uznać to za przypadek. 



 

Wyrażamy poparcie dla listu Premierów Republiki Estonii, Republiki Łotwy, Republiki Litwy 

i Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2022 roku. Cieszy nas, że część z przedstawionych 

w liście rozwiązań weszła już życie. Jednocześnie zwracamy się z następującymi wnioskami: 

 

1. Proponujemy, by portale społecznościowe dokonały we współpracy z rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej i innymi państwami Unii Europejskiej tymczasowej, 

przyspieszonej implementacji instytucji trusted flaggers, o której mowa w kodeksie 

usług cyfrowych, na wyłączną potrzebę zwalczania dezinformacji służącej interesom 

Kremla podczas agresji na Ukrainę. Ponadto media społecznościowe powinny 

umożliwić użytkownikom, by zgłaszając treści do moderacji, mogli wskazać jako 

powód zgłoszenia podejrzenie, że treści te służyć mają rosyjskiej dezinformacji 

w związku z agresją na Ukrainę i jej konsekwencjami. 

2. Cieszy nas zablokowanie kanałów m.in. RT i Sputnik w serwisie YouTube na terenie 

Unii Europejskiej. Musimy jednak nalegać na to, by blokada dotyczyła całego świata – 

jest to szczególnie ważne w kontekście podejmowanych przez Federację Rosyjską prób 

wpłynięcia na opinię publiczną w państwach Globalnego Południa. 

3. Zwracamy uwagę na luki w sankcjach dotyczących usług płatniczych. W Federacji 

Rosyjskiej nadal możliwe jest dokonywanie płatności przy pomocy usług takich jak 

PayPal, co przyczynia się do ograniczenia dotkliwości sankcji gospodarczych 

nałożonych na agresora. 

4. Opowiadamy się za wzmocnieniem kompetencji NASK w zakresie przeciwdziałania 

dezinformacji. 

5. Konieczna jest wzmożona obserwacja kont i osób publicznych dotychczas 

zaangażowanych w akcje dezinformacyjne na temat pandemii COVID-19 – 

dotychczasowe obserwacje wskazują, że stanowią one dziś jedne z najważniejszych 

źródeł dezinformacji na temat wojny w Ukrainie. 
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