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w numerze
Praca w komisji wyborczej z ramienia Polska 
Fair Play

Chcesz pracować w Obwodowych 
Komisjach Wyborczych w czasie wy-
borów 26 maja? Wynagrodzenie 350 zł 
(członek komisji), 400 zł (wiceprzewod-
niczący) i 500 zł (przewodniczący). Zgłoś 
się do nas i zostań reprezentantem Polski 
Fair Play w komisji wyborczej. 

 >>> Str. 2

Polska Fair Play zainaugurowała! 
Czas na zmiany

Pokazaliśmy siłę! Kilkuset samorzą-
dowców, przedsiębiorców, ludzi chcących 
zmian w Polsce spotkało się 2 marca 
2019r. w Koneserze na warszawskiej Pra-
dze Północ na Konwencji ruchu Polska 
Fair Play. 

 >>>Str. 3

Wybory do Parlamentu Europejskiego 
– poradnik wyborczy

Zapraszamy do zapoznania się z waż-
nymi datami związanymi z wyborami do 
Parlamentu Europejskiego oraz informa-
cją o okręgach wyborczych.

 >>> Str. 4

Integracja przez ekran

Żyjemy w takich czasach, kiedy z 
ekranów najczęściej płyną wieści, które 
potem dzielą ludzi – by wspomnieć tylko 
narzekania na poziom telewizji publicz-
nej czy mowę nienawiści w internecie. 
Ale okazuje się, że przez ekran można 
także integrować. Jak? Proszę bardzo.

 >>> Str. 6

- Nazwy nowych partii politycznych 
w Polsce brzmią czasem poetycko 
jak Wiosna albo elegancko jak No-
woczesna. Jednak nazwa tworzo-
nej przez Pana formacji – Polska 
Fair Play – zawiera w sobie przede 
wszystkim pewne zobowiązanie? 

- Wynika ono z postanowie-
nia, że nie mamy zamiaru się z 
nikim kopać. Ani grać trumna-
mi. Ani wymyślać trywialnych 
narracji. Szkoda na to czasu w 
sytuacji, gdy do rozwiązania 
mamy w Polsce ważne proble-
my. Musimy się również odna-
leźć w tym, co dzieje się w świe-
cie i Europie.
- W jaki sposób, skoro jeszcze parę 
lat temu UE bez Wielkiej Brytanii 
wydawała się czymś nieprawdopo-
dobnym? Jaką odpowiedź Pan tu 
znajduje?

-  Żadnych polexitów. Ale 
też bez uległości wobec bruksel-
skiej biurokracji. Zamiast niej 
proponuję konsolidację, próbę 
zebrania tego, czym dysponu-
jemy. Trzeba wreszcie zacząć 
wykorzystywać fakt, że ponad 
200 Polaków pracuje w Komisji 
Europejskiej jako urzędnicy.
- Trzymają się razem?

- Zdarza się, że rozmawiają 
ze sobą po angielsku. Polscy pra-
cownicy Komisji Europejskiej, 
rozumie pan…  A czeka nas 
duże wyzwanie, żeby zacząć bro-
nić naszych interesów w Euro-
pie. Mamy do tego instrumenty. 
Komisarz Elżbieta Bieńkowska 
nie jest osobą do której mam 
bezkrytyczne podejście, sam 
nazywałem ją Lady Winter, ale 
sytuacja, w której nikt z polskiej 
delegacji z nią nie rozmawia - to 
absurd. Za sprawą takich postaw 
marnujemy punkty, które już 
zdobyliśmy dzięki pracowitości 

i determinacji Polaków. Problem 
tkwi w tym, że zachowaniami 
rodaków na forum instytucji 
europejskich rządzi PR krajowy. 
Polscy przedstawiciele w Bruk-
seli czy Strasburgu postępują 
czasem nie tak, jak dobro kraju 
tego wymaga, tylko raczej w spo-
sób, który ma się spodobać ich 
wyborcom w kraju. Ich własny 
PR okazuje się ważniejszy od wi-
zerunku Polski w Europie i kwe-
stii, które podjęli się tam zała-
twić. Dlatego często nie angażują 
się w sprawy istotne, które moż-
na dla Polski wygrać, a zajmują 
się przegranymi z góry, jak Nord 
Stream 2. Tymczasem nie braku-
je ważnych problemów, wobec 
których Polska musi się określić. 
Mamy brexit, dziwną sytuację z 

Włochami, ruchy odśrodkowe 
we Francji. Wszystko to musi 
rzutować na naszą politykę. Po-
lexit to wariactwo. Skoro Pan 
Bóg rzucił nas pomiędzy Niem-
cy a Rosję, z czego wynikały na-
sze polityczne nieszczęścia przez 
stulecia, to postąpił tak w tym 
celu, żebyśmy z tego położenia 
uczynili ekonomiczny atut. W 
Unii Europejskiej czy poza nią 
wszyscy liczą się z Niemcami nie 
z powodu ich silnej armii, tylko 
gospodarki.
- Jak więc powinniśmy postępować 
w Unii – skoro podkreśla Pan, że 
w niej zostajemy, bo inny pomysł 
to szaleństwo - żeby gospodarkę 
wzmacniać?

- Nie możemy naśladować 
tego, co dziś robią najzamoż-

niejsze kraje UE, bo są w innej 
od nas sytuacji. Warto za to się 
przyjrzeć, co robiły jeszcze w 
czasach Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej, kiedy ich poziom 
zamożności przypominał nasz 
obecny. Nie ma sprawnej gospo-
darki bez bogatych obywateli. 
Najpierw bogacą się obywatele, 
potem państwo.
- Jakie wnioski trzeba z tego stwier-
dzenia wyciągnąć?

- Zostawmy obywatelom 
więcej w ich kieszeniach. Staty-
styczny Polak zamiast obecnych 
3000 złotych netto może dostać 
miesięcznie na rękę 3750 zł po 
proponowanych przeze mnie 
zmianach. Wszystko zostało do-
kładnie policzone. Co więcej – 
zwykły Polak może pozyskiwać 

te wyższe dochody bez lęku, że 
jego rodzice teraz albo on sam 
po latach nie dostaną emery-
tury. Dziś te 20 proc różnicy 
państwo mu zabiera, jeśli nasze 
propozycje wejdą w życie – bę-
dzie mógł wydać te pieniądze na 
dzieci, zakupy, podróże, naukę 
języka, na co tylko chce.              
- Gdzie szuka Pan sojuszników w celu 
realizacji swojego zamierzenia?

- Moje naturalne, jeśli mogę 
tak powiedzieć, środowisko 
to przedsiębiorcy. Drugie, też 
oczywiste – to kręgi naukowe. Z 
tych dwóch środowisk przecież 
się wywodzę. A trzecie – nie-
zmiernie dla mnie ważne – to 
samorządowcy. 
- Dlaczego właśnie oni? Co zyskają 
na współpracy z Panem?

- Działają w Małych Oj-
czyznach. A duża Ojczyzna 
- za sprawą biurokratów oraz 
polityków stanowiących złe 
prawo - im przeszkadza. Tylko 
wspólnie działając potrafimy to 
zmienić. Niech władza central-
na zajmie się ważnymi sprawa-
mi, których nie brakuje: bez-
pieczeństwem energetycznym, 
budową elektrowni atomowych, 
polityką zagraniczną oczywiście 
w strategicznej skali, bo nie 
mam tu na myśli współpracy 
na szczeblu miast partnerskich 
czy regionów, z którą właśnie 
samorządowcy radzą sobie naj-
lepiej i pomocy nie potrzebują. 
Zgodnie z zasadą subsydiarno-
ści rząd centralny powinien jak 
najwięcej uprawnień przekazać 
„w dół”: samorządom, Małym 
Ojczyznom. Niech się władza z 
Warszawy nie wtrąca, czy w ma-
łym szkolnym sklepiku sprzeda-
je się drożdżówki czy nie…      

ROZMAWIAŁ ŁUKASZ PERZYNA

Zostawmy obywatelom więcej
Rozmowa z liderem ruchu Polska Fair Play Robertem Gwiazdowskim
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W Wasze ręce oddajemy już 40 numer gazety Samorząd-
ność, gazety tworzonej przez stowarzyszenie Mazowiecka 
Wspólnota Samorządowa. W najnowszym numerze znaj-
dziecie Państwo m.in. garść aktualności z życia stowarzy-
szenia MWS, informacje o wydarzeniach które organizo-
waliśmy w ostatnim czasie i to co przed nami. 

Przed stowarzyszeniem, jego członkami i 
sympatykami, w najbliższych tygodniach nie 
lada wyzwanie. Po raz pierwszy, wspólną decy-
zją szerokiego zarządu MWS, zdecydowaliśmy o 
zaangażowaniu się w wybory do Parlamentu Eu-
ropejskiego. W wyborach samorządowych pod 
koniec 2018 roku włączyliśmy się do ogólnopol-
skiego ruchu Bezpartyjni Samorządowcy (BS), 
którego w województwie mazowieckim nasze 
stowarzyszenie było wyłącznym reprezentantem. 
Teraz kontynuujemy tą drogę i wspólnie z kole-
gami z BS z różnych części Polski tworzymy ruch 
Polska Fair Play.

Polska Fair Play to ruch polityczny zainicjowany 
przez dr hab. Roberta Gwiazdowskiego, zrzeszają-
cy bezpartyjnych samorządowców, ekspertów oraz 
działaczy organizacji pozarządowych z całej Polski. 
PFP to organizacja ludzi zmęczonych ciągła, jałową 
walką na polskiej scenie politycznej. Nie interesują 
nas partyjne spory oraz wojny medialne. Uważamy, 
że obecni na scenie politycy są nieskuteczni, a pań-
stwo polskie nie jest fair w stosunku do swoich oby-
wateli. Chcemy to zmienić. Polska może być krajem, 
w którym podatki są proste i fair, system emerytalny 
stabilny, na rynku panuje prawdziwa wolność go-
spodarcza, a nasze zasoby są odpowiednio zagospo-
darowane i profesjonalnie zarządzane. Polska może 
być Fair Play!

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z 
działaniami PFP na stronie www.polskafairplay.
org lub na naszym profilu FB. Zapraszamy rów-
nież do włączenia się w nasze działania. Nasi 
koordynatorzy: Warszawa – Dariusz Kacprzak 
darek.k@yahoo.com, Mazowsze – Grzegorz Wy-
socki wysocki1410@gmail.com. 

Zapraszamy do lektury najnowszego nume-
ru gazety Samorządność. Kolejne numery ukażą 
się 15 kwietnia oraz 27 maja. Kontakt w sprawie 
publikacji i reklamy w gazecie: p.dabrowski@
mpgmedia.pl 

PAWEŁ DĄBROWSKI
REDAKTOR NACZELNY

Drodzy Czytelnicy! 

W poniedziałek, 25 marca zostało powołane 
do życia stowarzyszenie „Bezpartyjna Warsza-
wa”. Choć już od wielu miesięcy we wszystkich 
dzielnicach stolicy aktywnie działali Bezpar-
tyjni Samorządowcy, dotychczas było to po-
spolite ruszenie zaangażowanych działaczy 
lokalnych, bez formalnej struktury. Powsta-
nie stowarzyszenia z osobowością prawną 
pozwoli z jednej strony na usystematyzowa-
nie dotychczasowych aktywności, a z drugiej 
na jeszcze efektywniejsze działanie na rzecz 
warszawiaków.

W zebraniu uczestniczyło prawie 80 
delegatów z kilkunastu dzielnic Warsza-
wy, najsilniejsze reprezentacje przyjechały 
z Pragi Północ, Ursynowa, Śródmieścia, 
Targówka oraz Białołęki. W zebranym 
gronie można było spotkać wielu bezpar-
tyjnych burmistrzów, radnych dzielnic i 
osiedli, a także zaangażowanych aktywi-
stów lokalnych. Po wydaniu mandatów 
wszystkim uczestnikom odbył się wybór 
przewodniczącej zebrania, na którą jed-
nogłośnie powołano Katarzynę Czajkę. 
Podziękowanie za dotychczasową działal-
ność złożył wszystkim zebranym Dariusz 

Kacprzak, który pełnił funkcję niefor-
malnego prezesa struktur Bezpartyjnych 
w szczególnie intensywnym okresie sa-
morządowej kampanii wyborczej.

Po żywej dyskusji programowej ze-
brani uchwalili statut stowarzyszenia, 
będący efektem wielotygodniowej pracy 
najbardziej zaangażowanych działaczy. 
Następnie przyszedł czas na wybór pre-
zesa. Na to stanowisko został zgłoszony 
Sławomir Antonik, burmistrz Targówka 
i kandydat na Prezydenta Warszawy w 
ostatnich wyborach. „Nikogo do dzia-
łalności samorządowej nie da się zmusić. 
Wszyscy tutaj jesteśmy dlatego, że chce-
my wspólnie działać na rzecz mieszkań-
ców” - powiedział Antonik, przedstawia-
jąc swoją kandydaturę, która ostatecznie 
uzyskała jednogłośne poparcie zebra-
nych.

Po wyborze prezesa przyszedł czas na 
wybór członków pozostałych organów 
stowarzyszenia - Zarządu, Komisji Re-
wizyjnej, Rady Programowej oraz Sądu 
Koleżeńskiego. W ich skład weszły osoby 

z większości warszawskich dzielnic, co 
gwarantuje pluralizm i całościowe podej-
ście do problemów Warszawy. Szeroki, 
bo aż 17-osobowy Zarząd na pierwszym 
posiedzeniu wybierze ze swojego grona 
wiceprezesów, skarbnika oraz sekretarza, 
którzy będą odpowiedzialni za bieżącą 
działalność stowarzyszenia.

Po wszystkich wyborach zebrani, a 
właściwie członkowie-założyciele „Bezpar-
tyjnej Warszawy”, podjęli jeszcze uchwałę o 
udzieleniu poparcia Komitetowi Wyborcze-
mu Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni 
Gwiazdowski w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego. Jak sama nazwa komitetu 
wskazuje, środowisko Bezpartyjnych jest 
aktywnie zaangażowane w jego tworzenie 
i ta uchwała jest formalnym potwierdze-
niem tego zaangażowania. W Warszawie 
listę tego komitetu będzie otwierał jego li-
der, prof. Robert Gwiazdowski, natomiast 
z kolejnych miejsc startować będą właśnie 
osoby z grona Bezpartyjnych Samorządow-
ców, w tym także członkowie stowarzysze-
nia „Bezpartyjna Warszawa”.

ANTONI POMIANOWSKI

Wybory do Parlamentu Europejskiego od-
będą się w niedzielę 26 maja. Po raz pierw-
szy w historii weźmie w nich udział komi-
tet wyborczy Polska Fair Play Bezpartyjni 
Gwiazdowski. Jesteśmy ruchem politycz-
nym chcącym wnieść w przestrzeń nową, 
jakość. Czekamy na ludzi, którzy chcą nas 
poprzeć i jednocześnie nam pomóc.

Potrzebujemy osób, które podejmą 
trud reprezentowania nas w Obwodo-
wych Komisjach Wyborczych w czasie 
wyborów 26 maja.

Osoby chętne z terenu województwa 
mazowieckiego prosimy o zgłoszenie się 
drogą elektroniczną na adres mailowy: 
mazowieckie@polskafairplay.org 

W zgłoszeniu należy podać imię 
i nazwisko, telefon kontaktowy, ad-
res mailowy oraz gminę i powiat, w 
której chce się być członkiem OKW 
z ramienia KWW Polska Fair Play 
Bezpartyjni Gwiazdowski.

Po zgłoszeniu otrzymacie informa-
cję jak wypełnić stosowne dokumenty 
i gdzie się z nimi zgłosić.

Wołomiński dyżur Konrada Rytla, radnego sejmiku wo-
jewództwa mazowieckiego został zainaugurowany we 
wtorek 26 marca. Podczas spotkań mieszkańcy powiatu 
wołomińskiego mogą zwracać się do swojego przed-
stawiciela w sprawach, które leżą w kompetencjach 
samorządu wojewódzkiego. Dyżury będą odbywały się 
w każdy ostatni wtorek miesiąca lub po wcześniejszym 
ustaleniu terminu. Radny pełni dyżury w każdy ponie-
działek(od 17:00 do 19:00) w biurze MWS w Warszawie. 
Zapisy: konrad-rytel@wp.pl

Praca w komisji wyborczej 
z ramienia Polska Fair Play

Konrad Rytel 
zainaugurował 
dyżury w 
Wołominie

Bezpartyjna Warszawa 
rozpoczyna działalność
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Pokazaliśmy siłę! Kilkuset samorządowców, 
przedsiębiorców, ludzi chcących zmian w Pol-
sce spotkało się 2 marca 2019r. w Koneserze 
na warszawskiej Pradze Północ na Konwencji 
ruchu Polska Fair Play. Przyjechali do stolicy z 
różnych części kraju, by wspólnie zainauguro-
wać nowy ruch na polskiej scenie politycznej. 
Chcemy zmian, koniec z grą nie fair, chcemy 
Polski Fair Play!

Lider PFP Robert Gwiazdowski przed-
stawił główne założenia programowe ru-
chu. To m.in. likwidacja ZUSu w obecnej 
postaci, likwidacja podatków CIT i PIT. A 
co za tym idzie wyższe płace o 20%.

- Żeby obywatele mogli się bogacić, 
państwo nie może im przeszkadzać, ja nie 
będę przeszkadzać– powiedział Robert 
Gwiazdowski.

Do tego PFP będzie dążyła do decen-
tralizacji i deglomeracji. Nie zapomniano 
również o Jednomandatowych Okręgach 
Wyborczych. Robert Gwiazdowski zapo-
wiedział działania na rzecz wprowadzenia 
JOW i wybór posłów w 460 okręgach w 
całym kraju.

Oczywiście na scenie nie mogło za-
braknąć Prezesa Mazowieckiej Wspólno-
ty Samorządowej Konrada Rytla, który 
powiedział o roli samorządowców.

- Chcemy Polski normalnej, zarzą-
dzanej uczciwie. Od lat sprawdzamy 
się w samorządzie, bo my nie obie-
cujemy, a działamy i służymy miesz-
kańcom naszych małych ojczyzn. To 
mieszkańcy sami najlepiej wiedzą 
czego potrzebują. Chcemy uczciwie i 
rzetelnie pracować dla naszego kraju. 
- mówił Konrad Rytel.

Program PFP na polskafairplay.org

Polska Fair Play zainaugurowała! Czas na zmiany
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Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w ostat-
nią niedzielę maja, tj. 26 maja 2019r. Lokale wyborcze, w 
całej Polsce, otwarte będą w godzinach 7.00-21.00.

Do 16 kwietnia komitety wyborcze mają czas 
na zgłaszanie list kandydatów. Po tej dacie pozna-
my kandydatów którzy będą ubiegali się o mandat 
europosła. 

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodo-
wych komisji wyborczych przez pełnomocników 
komitetów wyborczych do 26 kwietnia.

Sporządzenie spisów wyborców prze gminy do 
5 maja. 

Osoby niepełnosprawne, które będą chciały 
skorzystać z możliwości głosowania koresponden-
cyjnego lub przy pomocy nakładek na karty do gło-
sowania sporządzonych w alfabecie Braille’a muszą 
zgłosić taką chęć do 11 maja 2019r.

Składanie przez wyborców niepełnosprawnych 
wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do 
głosowania do 17 maja.

Składanie wniosków o dopisanie do spisu wy-
borców w wybranym przez siebie obwodzie głoso-
wania do 21 maja.

Kampania wyborcza potrwa do 24 maja do pół-
nocy. Od 25 do 26 maja obowiązuje cisza wyborcza.

Okręgi wyborcze
Województwo mazowieckie w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego podzielone jest na dwa 
okręgi wyborcze.

Okręg wyborczy nr 4 obejmuje obszar części 
województwa mazowieckiego: m. st. Warszawy 
oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, 

nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, 
pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i 
wołomińskiego. 

Okręg wyborczy nr 5 obejmuje obszar czę-
ści województwa mazowieckiego: powiatów — 
ciechanowskiego, gostynińskiego, mławskiego, 

płockiego, płońskiego, przasnyskiego, sierpec-
kiego, sochaczewskiego, żuromińskiego, żyrar-
dowskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozie-
nickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, 
szydłowieckiego, zwoleńskiego, garwolińskiego, 
łosickiego, makowskiego, mińskiego, ostrołęc-
kiego, ostrowskiego, pułtuskiego, siedleckiego, 

sokołowskiego, węgrowskiego, wyszkowskiego 
oraz miast na prawach powiatu — Płock, Ra-
dom, Ostrołęka i Siedlce. 

Zarówno dla 4 jak i 5 okręgu wyborczego sie-
dziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w 
Warszawie przy Placu Bankowym 3/5.

Wybory do Parlamentu Europejskiego – poradnik wyborczy
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Znamy ubezpieczenia NNW i OC. Możemy 
ubezpieczyć dom, samochód, firmę, członków 
rodziny czy bagaż podróżny. Gdy coś się zepsu-
je lub zostanie skradzione, w razie wypadku 
lub przestępstwa – zawsze mamy fundusze z 
polisy. Jednak dziś obecne są zupełnie nowe 
zagrożenia, których często oferty ubezpieczy-
cieli nie obejmują. Są to zagrożenia związane 
z użytkowaniem sieci.

Cyberzagrożenia czają się za 
każdym rogiem…

Chyba każdy miał kiedyś problem z 
utratą danych z komputera. Nieraz jakiś 
dokument się nie zapisuje i trudno go 
potem odtworzyć. Jest to prosty przy-
padek losowy, który może zdarzyć się 
każdemu. Ale trzeba zdać sobie sprawę, 
że  stale jesteśmy też narażeni na ataki 
z zewnątrz. Wielu hackerów, prywat-
nych lub na usługach jakiejś instytucji 
czyha na nasze dane, pieniądze i moc 
obliczeniową komputerów. Obecnie jest 
to najbardziej dochodowa działka prze-
stępczości, bardziej niż handel bronią 
czy narkotykami. Jakie są rodzaje cyber-
przestępstw?

 1. Włamania na konta bankowe i do 
systemów instytucji publicznych  (szko-
ły, szpitale, uczelnie itd.), gdzie zapisane 
są nasze dane.

 2. Cryptojacking, czyli atak na urzą-
dzenie w celu wykorzystania jego mocy 
obliczeniowej do „kopania” kryptowalut. 
Na czym polega „kopanie”? Jest to pro-
ces mający na celu podniesienie wartości 

danej kryptowaluty. Każdy użytkownik 
komputera, smartfona czy tabletu może 
wziąć udział w tym procesie. Ci, któ-
rych wkład będzie największy, zostaną 
nagrodzeni pewną ilością kryptowaluty. 
Hackerzy włamują się na nasze urządze-
nia, wykorzystując ich moc obliczeniową 
właśnie w tym celu. Ponieważ jednak są 
to procesy bardzo obciążające, zazwyczaj 
uszkadzają lub zupełnie niszczą eksplo-
atowane urządzenie.

3. Ataki ransomware, czyli insta-
lacja na urządzeniu oprogramowania 
szyfrującego. Gdy padamy ofiarą takie-
go ataku, wszystkie nasze dane zostają 
zaszyfrowane i tracimy do nich dostęp. 
Wyświetla się za to komunikat, że w 
celu odszyfrowania urządzenia musimy 
zapłacić okup. Wiele osób to robi, ale 
hackerzy nie zawsze dotrzymują słowa 
i bywa, że tracimy dane bezpowrotnie. 
Szacuje się, że tylko ten rodzaj ataków 
przyniósł na świecie w 2017 roku 5 mld 
dolarów straty.

 4. Ataki na systemy Internetu Rze-
czy, w tym sieci energetyczne, inteli-
gentne domy, samochody, zegarki i wiele 
innych. Często urządzenia te stanowią 

najłatwiejszy cel, dlatego też hackerzy je 
wybierają. Nieraz ataki zlecone są przez 
wrogie instytucje lub firmy (np. konku-
rencja na rynku).

Czy można być bezpiecznym?
Wymienione wyżej przykłady to oczy-

wiście tylko część niebezpieczeństw, jakie 
czekają użytkowników sieci. Jak im prze-

ciwdziałać? Na pewno łatwiej w przypad-
ku własnych urządzeń. Bardzo dużo dać 
może zainstalowanie dobrego antywirusa. 
Ale hackerzy też ciągle się rozwijają i uczą 
zwalczać zabezpieczenia. Ponadto  nie 
mamy wpływu na to, jak mocno strzeżone 
są nasze dane w systemach instytucji pu-
blicznych. Co zatem możemy zrobić?

Dobrym rozwiązaniem jest za-
kup polisy ubezpieczeniowej obejmują-

cej cyberzagrożenia. Dzięki niej otrzy-
mamy pomoc w odzyskaniu danych, 
będziemy mieli zapewnioną usługę praw-
ną oraz rekompensatę finansową ponie-
sionych strat. Z roku na rok cyberataki 
stanowią coraz większe zagrożenie, dlate-
go warto już teraz kupić polisę.

Świetną ofertę ceberpolisy przedsta-
wia nam firma  Ama Consulting. Przed-
siębiorstwo jest na rynku od wielu lat i 
posiada bogate doświadczenie w tradycyj-
nych formach ubezpieczeń. Wśród nich 
znaleźć możemy polisy rodzinne, dla firm, 
turystyczne itd. Jak widać jednak, Ama 
Consulting otwiera się również na nowo-
czesne formy ubezpieczeń związanych z 
zagrożeniami płynącymi z sieci. Zaprasza-
my do zapoznania się z ofertą!

AMA Consulting
Biuro Mokotów
Ul. Cypryjska 2g,
02-761 Warszawa
22 742 10 75
Biuro Białołęka
Ul. Strumykowa 28,
03-138 Warszawa
500 642 071
www.amaconsulting.pl

Cyberubezpieczenia – odpowiedź 
na zagrożenia naszego wieku?

14 lat temu (2 kwietnia 2005r.) o godzi-
nie 21:37 zmarł w Watykanie papież Jan 
Paweł II. Pogrzeb Jana Pawła II odbył 
się 8 kwietnia. Mszy pogrzebowej prze-
wodniczył kardynał Joseph Ratzinger, 
a uczestniczyło w niej kilkaset tysięcy 
osób. Obecni byli szefowie państw i rzą-
dów oraz przywódcy religijni z całego 
świata. Trumnę z ciałem Jana Pawła II 
złożono w krypcie Bazyliki Świętego 
Piotra. Po beatyfikacji w 2011 roku gro-
bowiec przeniesiono do Kaplicy Święte-
go Sebastiana Bazyliki Świętego Piotra, 
niedaleko Piety Michała Anioła. Papież 
Franciszek ogłosił Jana Pawła II świętym 
27 kwietnia 2014 roku.

2 kwietnia o godzinie 21.15 na 
placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie odbędzie się tradycyj-
ne czuwanie połączone z refleksją 
nad nauczaniem Jana Pawła II. Te-
gorocznym obchodom towarzyszy 

hasło „Odnów oblicze!”. W trak-
cie czuwania na placu Piłsudskiego 
warszawiacy będą mogli posłuchać 
fragmentów homilii Jana Pawła II 
i kompozycji wykonanych przez 
Chór Centrum Myśli Jana Pawła 
II. Udział w wieczornym czuwaniu 
potwierdził także metropolita war-
szawski kardynał Kazimierz Nycz. W 
Siedlcach wierni i młodzież z parafii 
pod wezwaniem świętego Jana Pawła 
II zapraszają na czuwanie, rozważa-
nie o Krzyżu, przygotowane przez 
młodzież ze Szkoły Podstawowej 
numer 8 w Siedlcach (godz. 18.00). 
W Rawie Mazowieckiej mieszkańcy 
zbiorą się pod pomnikiem papieża i 
będą się modlić w Jego intencji. Uro-
czystość rozpoczną się Mszą Świętą o 
godzinie 19.30. W Piasecznie parafia 
pod wezwaniem św. Anny zaprasza 
na modlitwę przy Krzyżu Papieskim 
o godz. 21.15. 

Papież, który zmienił oblicze ziemi. 14 rocznica śmierci Karola Wojtyły

Od połowy lutego 2019r. w Piastowie odby-
wają się zawody Grand Prix Historycznych Bie-
gów Piastowa 2019. Jest to cykl  niezależnych 
biegów na różnych dystansach. Powiązane 
są tematyką historii Polski stąd taka nazwa 
biegów. 

Dotychczas odbyły się trzy biegi: 
Bieg Katyński, Bieg Żołnierzy Niezłom-

nych oraz Bieg Polskiego Państwa Pod-
ziemnego. Najbliższy bieg odbędzie się 
pod nazwą Bieg Chrztu Polski (14 kwiet-
nia). Cykl dwunastu biegu zakończy się 
10 listopada Biegiem Niepodległości na 
dystansie 5 tys. metrów.

ZAPISY NA BIEGI NA STRONIE MOSIR 
PIASTÓW: WWW.MOSIR.PIASTOW.PL

Grand Prix Historycznych Biegów Piastowa 2019
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Żyjemy w takich czasach, kiedy z ekranów najczęściej pły-
ną wieści, które potem dzielą ludzi – by wspomnieć tylko 
narzekania na poziom telewizji publicznej czy mowę nie-
nawiści w internecie. Ale okazuje się, że przez ekran moż-
na także integrować. Jak? Proszę bardzo.

W niewielkiej gminie Chorzele na północy Ma-
zowsza ruszył już projekt, którego ideą jest skupienie 
jak największej grupy osób wokół projekcji filmo-
wych. Takich w stylu retro. Jak za dawnych czasów. 
Skorzystać z niego może każdy, ale grupy adresatów 
są przede wszystkim dwie: młodzież oraz seniorzy. 
Wskazuje na to nawet tytuł projektu – „Młode stare 
kino”.  

Pomysł wyszedł od Towarzystwa Przyjaciół 
Chorzel, a grantodawcą, który umożliwił jego reali-
zację, jest Fundacja Orlen – Dar Serca, która jeszcze 
jesienią ubiegłego roku rozstrzygnęła konkurs „Moje 
miejsce na Ziemi”. „Przyjaciele Chorzel” postanowi-
li przez swój projekt zaktywizować tereny wiejskie. 
Kluczem do tego ma być seria wspólnych pokazów 
filmowych. 

Ale nie będą to byle jakie amerykańskie kome-
die czy thrillery. To ma być klasyczne „stare kino”. 
Takie jak za dawnych lat. To z przedwojennymi 
gwiazdami filmowymi – Adolfem Dymszą, Euge-
niuszem Bodo, Hanką Ordonówną… – Takie fil-
my z pewnością muszą pamiętać ludzie starszych 
pokoleń. I to dla nich takie pokazy będą robione 
– wyjaśniają ludzie z TPCh. – Ale jednocześnie 
chcemy pokazać młodzieży, cóż takiego tkwiło w 
podobnych obrazach, że zachwycają do dzisiaj. Je-
steśmy ciekawi ich reakcji.

Dojrzałe pokolenia będą spotykać się na wie-
czorach filmowych także z tego powodu, by mieć 
wreszcie okazję do zobaczenia się w szerszym gronie. 
To jeden z celów projektu. Prawda jest bowiem taka, 
że współczesna wieś ma wyjątkowo mało okazji do 
wspólnego celebrowania jakichkolwiek wydarzeń 
kulturalnych. Ten pomysł może to zmienić. 

Skoro jednak projekt ma być „interpokolenio-
wy”, młodzież trzeba było zachęcić do współpracy 
jeszcze w inny sposób. Młodzi ludzie mają stworzyć 
swoje, młode kino. Będą mogli więc zrobić sequel 
historii z przedwojennych obrazów albo też nakręcić 
własny film. Kamerą zaś ma stać się zwykły telefon 
komórkowy. 

– Chcemy, żeby uczniowie z ostatnich klas szkół 
podstawowych oraz z liceum nauczyli się korzystać  
nowych technologii w sposób kreatywny. Nie na-
rzekamy, że młodzi siedzą w telefonie i przeglądają 

Facebooka, choć często tak jest. Dajemy im szansę 
oderwania się od schematu i wykorzystania prostego 
narzędzia do pracy kulturalnej – wyjaśnia Michał 
Wiśnicki, prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorzel. 

W planach organizacji jest więc także 
seria warsztatów filmowych oraz oddzielny 
pokaz własnych filmów, które sami będą 
mogli zrobić. 

Cały projekt ma się zakończyć późną wiosną. Fi-
nisz powinien nastąpić do 31 maja 2019 roku. Wtedy 
też poznamy wszystkie historie związane z realizacją 
Młodego starego kina w Chorzelach.    MM

4 czerwca 1989 r. to niewątpliwie 
jedna z ważniejszych dat w historii 
Polski XX wieku. Odbyły się wtedy 
pierwsze po II wojnie światowej czę-
ściowo wolne wybory do Parlamentu. 
Wybory zakończyły się wielkim zwy-
cięstwem Solidarności. Jego rozmiary 
zaskoczyły nie tylko prawujących od 
1945r. władzę komunistów, ale także 
stronę solidarnościowo-opozycyjną. 

- Proszę Państwa, 4 czerw-
ca 1989 roku skończył się w Pol-
sce komunizm - powiedziała w 
Dzienniku Telewizyjnym już po 
wyborach czerwcowych zwią-
zana z opozycją demokratyczną 
aktorka Joanna Szczepkowska. 
 
Te symboliczne słowa uzmysłowiły 
coraz większej rzeszy społeczeństwa, 
że drzwi do pełnej suwerenności 
i niepodległości została otwarta 
prawie na oścież. Było to możliwe 
dzięki Porozumieniu Okrągłego 
Stołu, które skutkowało wielo-
ma kontrowersyjnymi decyzjami 
ze strony kierownictwa opozycji 
(wybór na prezydenta gen. Jaru-
zelskiego, brak wyciągnięcia odpo-
wiedzialności wobec komunistów 
za morderstwa polityczne podczas 
stanu wojennego), na czele której 

stał późniejszy pierwszy Prezydent 
wybrany w pełni demokratycz-
nych wyborach (listopad 1990r.) 
Lech Wałęsa. Po latach, komentu-
jąc to co wydarzyło się w czerwcu 
1989 r. powiedział między inny-
mi - „Trzeba było zawrzeć kom-
promis z komunistami. Nie było 
innego wyjścia bo oni dobrowol-
nie władzy by nigdy nie oddali”.  
 
Nie zmienia to faktu, że pierwsze 
częściowo wolne wybory do parla-
mentu rozpoczęły zmianę ustroju 
kraju, przesunęły go z kraju totali-
tarnego do demokratycznego, z go-
spodarki centralnie planowanej do 
wolnorynkowej. Z pytaniem „czy 
można było inaczej” zmagają się po 
dziś dzień historycy, politolodzy i 
uczestnicy tamtych wydarzeń.

 
Na 30 rocznicę tamtych wydarzeń 
przygotowujemy specjalne wyda-
nie gazety Samorządność. Dlatego 
zwracamy się do Państwa, naszych 
czytelników, o przesyłanie do nas 
swoich wspomnień, zdjęć, historii z 
tamtego okresu. Wszystkie chętne 
osoby do podzielenia się swoimi 
wspomnieniami prosimy o kon-
takt pod adresem p.dabrowski@
mpgmedia.pl do 17 maja 2019r. 

4 czerwca 1989. Ważna data w najnowszej historii Polski.

Integracja przez ekran

Pokaz filmu w plenerze w Krzynowłodze Wielkiej z 2017 roku. Podobnej frekwencji życzą sobie twórcy „Młodego starego kina”. 
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Korupcja jest zjawiskiem, które ma negatyw-
ny wpływ na gospodarkę oraz życie społeczne. 
Korupcja negatywnie wpływa na: konkuren-
cyjność gospodarki, funkcjonowanie biznesu, 
powoduje straty dla gospodarki oraz budżetu 
państwa, naraża jednostki samorządu tery-
torialnego na konsekwencje wynikające z 
sankcji karnych z tytułu przestępstw korup-
cyjnych, powoduje utratę dobrego imienia, 
wpływa negatywnie na wizerunek urzędu, 
naraża pracowników sektora publicznego na 
odpowiedzialność karną i wykluczenie z życia 
zawodowego. Jak pokazują badania prowa-
dzone przez instytucje polskie i międzyna-
rodowe korupcja jest zjawiskiem społecznie 
nieakceptowalnym.

Przestępstwa o charakterze korupcyj-
nym polegają na: przyjmowaniu, wręcza-
niu, proponowaniu, żądaniu, obiecywa-
niu lub przyjęciu obietnicy nienależnych 
korzyści majątkowych lub osobistych 
przez osoby pełniące funkcje publiczne. 
Szczegółowa definicja korupcji znajduje 
się w art. 1 pkt 3a ustawy z dnia 9 czerw-
ca 2006 roku o Centralnym Biurze Anty-
korupcyjnym. Korzyści, o których mowa 
w definicji korupcji mogą dotyczyć bez-
pośrednio urzędnika administracji pu-
blicznej jak również innych osób oraz 
wiązać się z: działaniami realizowanymi 
w ramach pełnienia funkcji publicznych 
lub zaniechaniem działań związanych z 
wykonywaniem funkcji publicznych oraz 
pośrednictwa w załatwianiu spraw i wy-
wieraniu bezprawnego wpływu.

Do przestępstw korupcyjnych doty-
czących jednostek samorządu terytorial-
nego zaliczają się min.:

 • sprzedajność urzędnicza (Art. 228 kk),
 • płatna protekcja (Art. 230 kk),
 • handel wpływami (Art. 230a kk),
 • przekraczanie uprawnień, niedo-

pełnienie obowiązków (Art. 231 §2 kk),
 • bezprawna groźba funkcjonariusza 

publicznego (Art. 246 kk),
 • korupcja wyborcza (Art. 250a kk),
 • poświadczenie nieprawdy (Art. 

271 kk),

 • poprowadzenie do niekorzystne-
go rozporządzania własnym majątkiem 
(Art. 286),

 • nadużycie zaufania (Art. 296 kk),
 • udaremnianie lub utrudnianie 

przetargu publicznego (Art. 305 kk).

Aby zapobiegać zjawisku korupcji 
w jednostkach administracji publicznej 
nie wystarczy o nim mówić, konieczne 
jest podejście systemowe do tego zagad-
nienia, które polega na wdrożeniu i sto-
sowaniu mechanizmów prewencyjnych, 

pozwalających w porę wykrywać i zapo-
biegać korupcji. Istnieje wiele sympto-
mów oraz okoliczności, które prowadzą 
do korupcji min.: niejasne procedury 
postępowania, kumulowanie uprawnień, 
konflikty interesów oraz inne, które nale-
ży monitorować, aby w porę przeciwdzia-
łać zjawisku korupcji. 

W celu ułatwienia jednostkom 
administracji publicznej skutecznego 
zarządzania działaniami antykorupcyj-
nymi Międzynarodowa Organizacja 
Normalizacyjna opracowała normę ISO 
37001:2016, która określa wymagania 
i zawiera rozwiązania dotyczące ustana-
wiania, wdrożenia, utrzymywania, prze-
glądu i doskonalenia systemu zarządzania 
działaniami antykorupcyjnymi. Norma 
ta określa wymagania i zawiera rozwią-
zania dotyczące: zapobiegania, wykry-
wania i reagowania na zjawiska korupcji. 
Wymagania określone w normie ISO 
37001:2016 stanowią pomoc we wdro-
żeniu w jednostkach sektora finansów 
publicznych wewnętrznych procedur 
antykorupcyjnych oraz procedur prze-
ciwdziałania przypadkom dokonywania 
przestępstw korupcyjnych, których opra-
cowanie i skuteczne wdrożenie zostało 
uwzględnione w art. 68.1 projektu usta-
wy o jawności życia publicznego.

Opracowanie i wdrożenie procedur 
antykorupcyjnych pozwala na wykazanie 
należytej staranności w zapobieganiu ko-
rupcji oraz działaniom prowadzącym do 
korupcji, o których mowa w „Rządowym 
Programie Przeciwdziałania Korupcji na 
lata 2018 -2020”.

AUTOR: KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI
EKSPERT DS. SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 

DZIAŁANIAMI ANTYKORUPCYJNYMI

Zapobieganie korupcji w jednostkach samorządu terytorialnego.

W piątek, 29 marca, w Radomiu, na terenie Hotelu Iskra, 
odbyło się spotkanie przedstawicieli radomskich struktur 
Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej.

Tematem zebrania były zbliżające się wybory Eu-
roparlamentarne, w których przedstawiciele MWS 
zadeklarowali wsparcie dla prof. Roberta Gwiazdow-
skiego i jego inicjatywy „Polska Fair Play”.

Na spotkaniu zostały omówione najpilniejsze 
sprawy bieżące, jakim jest zbieranie podpisów oraz 

przygotowanie do rejestracji listy. Omawiano, także 
kwestie pozyskania kandydatów na członków Obwo-
dowych Komisji Wyborczych.

Cieszy fakt, że na spotkaniu, pojawiły się nowe 
osoby, które chcą budować struktury ruchu na tere-
nie byłego województwa radomskiego. Grono osób 
ściśle zaangażowanych ciągle się powiększa, a koordy-
natorem całego przedsięwzięcia w Radomiu i okoli-
cach jest Krzysztof Górak (kg@twojradom.pl).

W Narodowy Dzień Pamięci o Polakach ratujących Żydów podczas II wojny światowej przedstawiciele Mazowieckiej 
Wspólnoty Samorządowej (oddział wołomiński): Konrad Rytel, Rafał Pazio, Paweł Rozbicki, Adam Kopczyński, Marek 
Brodziak, Janusz Werczyński złożyli kwiaty w Wołominie przy ulicy Orwida, w miejscu upamiętnienia mieszkańców obec-
nych terenów powiatu wołomińskiego, którzy ratowali swoich żydowskich sąsiadów przed eksterminacją niemiecką.

Tablica upamiętniająca Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata powstała w 2013 roku z inicjatywy 
Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. 

Spotkanie radomskich struktur 
MWS oraz Polski Fair Play

Narodowy Dzień Pamięci o Polakach 
ratujących Żydów w Wołominie
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W ślad za światowymi trendami Polska prowadzi szeroko zakro-
jone działania na rzecz rozwoju elektromobilności. Doprowa-
dziły one do uchwalenia w ramach implementacji dyrektywy 
unijnej ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 
która weszła w życie 22 lutego 2018 r. Reguluje ona funkcjono-
wanie rynku paliw alternatywnych w transporcie, szczególnie w 
odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego. Jej prze-
pisy będą miały znaczący i długoterminowy wpływ na polską 
gospodarkę.

Wyżej wymieniona ustawa wprowadza m.in.:

- obowiązek uwzględnienia od 1 stycznia 2019 r. 
w pozwoleniach na budowę budynków użyteczności 
publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkal-
nych, określonych w ustawie i aktach wykonawczych, 
punktów ładowania pojazdów elektrycznych;

- konieczność wygaszenia do końca 2019 r. 
umów zlecenia transportu, zawartych przez admi-
nistrację państwową z podmiotami, które w swej 
flocie nie będą posiadały określonych w ustawie 
ilości pojazdów zeroemisyjnych;

- obowiązek posiadania przez samorządy teryto-
rialne oraz organy administracji samorządowej w swej 
flocie – odpowiednio – 30% i 50% pojazdów zero-
emisyjnych i zawierania umów o transport publiczny 
tylko z podmiotami posiadającymi w swej flocie mini-
mum 30% takich pojazdów;

- obowiązek budowy przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad sieci ogólnodostępnych 
stacji ładowania wzdłuż dróg sieci TEN-T. Obecnie 
zaplanowanych jest 170 takich stacji;

- Strefy Czystego Transportu – ustawa reguluje 
sposób ustanawiania stref przez samorządy terytorial-
ne oraz możliwe zasady funkcjonowania i egzekwowa-
nia wjazdów;

- regulacje określające obowiązki prawne, technicz-
ne i organizacyjne tworzenia stacji i punktów ładowa-

nia elektrycznych lub gazowych pojazdów i jednostek 
pływających;

- obowiązek przeprowadzania przez jednostki sa-
morządu terytorialnego co 36 miesięcy analizy kosztów 
i korzyści związanych z wykorzystaniem zeroemisyj-
nych pojazdów w transporcie publicznym.

Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie w za-
kresie ekonomii i finansów, wraz z ekspertami ds. no-
wych technologii i aspektów technicznych stworzyliśmy 
know-how służące kompleksowej ocenie i weryfikacji 
projektów oraz planów w zakresie elektromobilności. 
W połączeniu z naszym doświadczeniem w pracy przy 
projektach inwestycyjnych z branży infrastrukturalnej i 
energetycznej, których wartość przekroczyła 40 miliar-
dów złotych, oferujemy następujące spektrum usług:

- wstępną weryfikację koncepcji i technologii – ba-
dania macierzowe;

- opracowywanie prognoz rozwoju poszczegól-
nych technologii (wraz ze zdefiniowaniem ograniczeń 
finansowych, prawnych, technicznych, technologicz-
nych itp.);

- analizę i ocenę ryzyka nowych rozwiązań techno-
logicznych;

- kompleksową ocenę projektów inwestycyjnych zwią-
zanych z elektromobilnością;

- opracowywanie studiów wykonalności wraz ana-
lizami kosztów i korzyści oraz analizą wielokryterialną 
(macierze wariantów, kryteria wyboru itp.);

- wykonywanie analiz kosztów i korzyści dla jedno-
stek samorządu terytorialnego, określonych w Art. 37 
Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
oraz planów transportowych.
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