"Wsparcie" Instytucjonalne

Polecamy ciekawe artykuły z dziedziny prawa na poziomie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wskazujemy też na współpracę, która w niedalekiej przyszłości nakreśli inne granice wspólnego
działania Stowarzyszeń Pozarządowych występujących krytycznie wobec tej jednostki
organizacyjnej Państwa.

Wszystko dla dobrego celu i dobrych zmian dla całego społeczeństwa.

Nie znano by imienia sprawiedliwości, gdyby nie istniała niesprawiedliwość.

Heraklit z Efezu

Pozory rządzą światem, a sprawiedliwość jest tylko na scenie.

Fryderyk Schiller

Iustitia non debet claudicare - wymiar sprawiedliwości nie powinien niedomagać.
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Polecamy stronę :

http://www.nawokandzie.ms.gov.pl/

Polecamy również stronę Najwyższej Izby Kontroli, która nie poprzestaje w rozliczeniach
urzędników instytucji Państwa sprzeniewierzających się idei dobrego gospodarza.

To, że w Państwie jest źle to każdy widzi gołym okiem. Jednakże dopiero po przeczytaniu
merytorycznych nieścisłości, "szwindli" i braku odpowiedzialności urzędników widać jak duże
jest to zjawisko. No i oczywiście widać ile ten "bajzel" nas kosztuje.

http://www.nik.gov.pl/news/php?cod.1504

Polecamy też informacje o tym jak Państwo sprzyja korupcji poprzez wykazanie jej w raportach
NIK

http://www.nik.gov.pl/nik-o-korupcji/

Antykorupcyjne informacje realizowane przez Urzędy Państwa.

1/. Serwis Edukacji Antykorupcyjnej prowadzony przez;
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Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA)
http://www.antykorupcja.edu.pl
http://www.cba.gov.pl

2/. Serwis Antykorupcyjny prowadzony przez;

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)
http://www.antykorupcja.gov.pl
http://www.mswia.gov.pl

Korupcja to choroba – napisało MSWiA.
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Napisało też o tym jak jej zapobiegać i jak to zjawisko
leczyć.
W roku 2008 r. ruszyła kampania edukacyjno - informacyjna MSWiA której celem było
podniesienie poziomu informacji i świadomości społecznej o zjawiskach korupcyjnych. Akcja ta
realizowana była w ramach projektu „Wzmocnienie działań antykorupcyjnych w Polsce”.

Wzmocnienie to współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach programu tzw.
Środków Przejściowych (Transition Facility) i środków budżetowych MSWiA.

Podejmowane w ramach kampanii działania miały być zgodne z dokumentem rządowym Progra
m Zwalczania Korupcji - Strategia Antykorupcyjna
.

Chcieliśmy zauważyć, że MSWiA używając w programie słowa "Wzmocnienie" przyczyniło się
nieopatrznie do przeciwnego kierunku od podjętych zamierzeń.

wzmocnienie, oznacza bowiem - zdarzenie ważne, wywołane czynnikiem wzmacniającym
(zwiększającym, rozszerzającym,) i pociągające za sobą utrwalenie nowego zachowania,
zwiększenia lub rozszerzenia.

Przykłady;

wzmocnienie głośności (natężenia dźwięku) elementem zwanym potencjometrem,

wzmocnienie odporności organizmu np. lekarstwami obniżamy poziom wirusów,
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wzmocnienie działania np. przez poszerzoną wiedzę - tępienie "szkodników".

Łapownictwo, przekupstwo, korupcja jest przestępstwem polegającym na przyjęciu przez
osobę pełniącą funkcję publiczną korzyści majątkowej lub osobistej (albo jej obietnicy) w zamian
za dokonanie prawnej lub bezprawnej czynności urzędowej.

Korupcja to choroba – stwierdza MSWiA. I ma rację.
Skoro tak MSWiA ma zmniejszać, osłabiać, obniżać ilość korupcyjnych przestępców i ten
system nazwany jest działaniem antykorupcyjnym.

Wzmocnienie działań antykorupcyjnych przez MSWiA jest de facto wzmocnieniem choroby i
zwiększeniem korupcji, a nie jej przeciwdziałaniem.

Wzmocnienie to współfinansowane było ze środków Unii i środków budżetowych MSWiA.

Nie dziwota, że korupcji jest coraz więcej. Chociaż wiemy, iż nie w nazwie metoda.

Metodę prawidłowo określa Program Zwalczania Korupcji , kto zmienił Zwalczanie na Wzmo
cnienie
?

Podobnie możemy powiedzieć o programie antyradarowym. Np: „Wzmocnienie działań
antyradarowych
”
oznaczałoby zwiększenie ilości antyradarów. Czy będzie odwrotnie? Zobaczymy.
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