
Polityka korekt 

Uwaga. Niniejsza polityka korekt opublikowana i stosowana w serwisie FakeHunter jest polityką 

korekt uznaną przez Polską Agencję Prasową, przez jej redakcję naczelną i redakcje tematyczne, 

jako obowiązująca dla działalności fact-checkingowej prowadzonej w serwisie #FakeHunter. 

Jak poprawiamy błędy 

• Błędy zdarzają się każdemu. Gdy zostaną odnalezione, wskazane i zgłoszone przez członków 

zespołu weryfikującego fakty lub zewnętrznych czytelników/odbiorców systemu, eksperci 

#FakeHunter weryfikują i korygują je tak szybko, jak to możliwe, z zachowaniem reguł rzetelnego fact 

checkingu i pełnej przejrzystości. 

• Poważne błędy merytoryczne, które skutkują nowym całkowicie odmiennym werdyktem w zakresie 

prawda/fałsz są korygowane i publikowane z wyraźnym wskazaniem popełnionego błędu. 

• Błędy faktograficzne, lub dotyczące źródeł, które nie mają wpływu na werdykt lub nie zmieniają w 

sposób istotny sensu raportu fact checkingowego, są zaznaczane w sposób jasny i wyraźny w 

publikacji. 

• Tekst raportu z weryfikacji faktów może być aktualizowany o nowe informacje, szczególnie gdy 

mają one wpływ na werdykt. Aktualizacje raportów dokonywane są na podstawie własnego 

monitoringu medialnego zespołu #FakeHunter, nowych zgłoszeń wprowadzanych do systemu za 

pomocą wtyczki/aplikacji, zgłoszeń dotyczących już opublikowanych raportów, dokumentów i danych 

przekazanych #FakeHunter ze strony wiarygodnych osób, organizacji i instytucji, po uprzednim 

przeprowadzeniu standardowej weryfikacji. 

• Aktualizacje mające charakter rozszerzenia treści o nowe fakty towarzyszące, okoliczności, 

omówienia dodatkowych aspektów sprawy oraz dodatkowe źródła, nie mające jednak wpływu na 

werdykt zawarty w raporcie, są oznaczane w treści raportu. 

• Literówki, błędy gramatyczne, pomyłki w pisowni, transpozycje i inne drobne błędy poprawiane są 

bez dodatkowych oznaczeń w publikacji raportów. 

• Czytelnicy/odbiorcy, którzy odnajdą, wskażą w serwisie FakeHunter i chcą zgłosić treści, które, ich 

zdaniem, należy poprawić, mogą uczynić to za pomocą formularza kontaktowego na stronie - 

https://fakehunter.pap.pl/o-projekcie lub za pomocą emailowej skrzynki kontaktowej o adresie: 

fakehunter@pap.pl. 

• Wszystkie osoby uczestniczące w weryfikacji treści w projekcie #FakeHunter przestrzegają reguł 

korekcji informacji zawartych w zasadach przyjętych przez International Fact-Checking Network at 

Poynter, opisanych tutaj: https://ifcncodeofprinciples.poynter.org, przyjmując zasady przejrzystości 

polityki korekcyjnej opisanej tutaj: https://ifcncodeofprinciples.poynter.org. 


