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Na zaproszenie prezesa NIK
pięcioro najlepszych studentów z
Krajowej Akademii Administracji
Publicznej Ukrainy przebywało w
Polsce na tygodniowym stażu.
Poprzez serię szkoleń, spotkań i
warsztatów
poznawali
funkcjonowanie służby cywilnej w
naszym kraju. NIK wspiera reformę
tej służby na Ukrainie.
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Dyrektorowi Krajowej Akademii Administracji Publicznej Ukrainy (KAAP)
Yuriemu Kovbasiukowi oficjalne zaproszenie do Polski dla grupy jego
najlepszych studentów. Na początku grudnia pięciu młodych Ukraińców odbyło
w Warszawie i Krakowie serię szkoleń, spotkań i warsztatów.
Stażyści przyjrzeli się m.in. funkcjonowaniu polskiego najwyższego
organu kontroli, zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym. Podczas
rozmów w Krajowej Szkole Administracji Publicznej z jej dyrektorem Janem
Pastwą zapoznali się z systemem służby cywilnej w Polsce oraz regulującym jej
działanie prawodawstwem.
Radca Prezesa NIK Wojciech Misiąg - zaangażowany w reformę
polskiego samorządu - omówił z gośćmi system finansów publicznych w Polsce.
Podczas spotkania z Dyrektor Generalną Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego Małgorzatą Bywanis-Jodlińską słuchacze KAAP zapoznali się
ze ścieżkami kariery urzędników służby cywilnej w Polsce, reformami
administracji oraz systemem staży i praktyk, jakie organizuje wojewoda
małopolski.
To tylko niektóre z elementów bogatego programu, jakie dla przyszłych
ukraińskich urzędników przygotowała NIK. - Ten staż zainspirował nas do

myślenia o wielkich zmianach, a zdobyta wiedza z pewnością pomoże nam w
usprawnianiu służby publicznej w ojczyźnie - ocenia praktyki w Polsce Viktoriia
Prykhodchenko z KAAP, która nie ukrywa, że chce razem z przyjaciółmi
tworzyć na Ukrainie nowoczesne, europejskie państwo. Dla Viktorii Strutynskiej
z kolei najważniejsze było lepsze poznanie Polski i Polaków. Przyznaje, że
obraz naszego kraju, jaki miała do tej pory, utkany był wyłącznie z relacji
medialnych. - Teraz wiemy znacznie więcej o naszych najbliższych sąsiadach,
lepiej was rozumiemy. Mamy poszerzoną perspektywę. Ta, z którą tu
przyjechaliśmy i ta z którą wyjeżdżamy, bardzo się od siebie różnią. I za to
jesteśmy wdzięczni.
Izba wspiera reformy na Ukrainie także na inne sposoby. Wspomniany już
Wojciech Misiąg współtworzy w Kijowie Kodeks Budżetowy, czyli ustawę
regulującą relacje budżetu państwowego do budżetu samorządowego.
Prowadzi też wykłady w Centrum Informacji „Majdan Monitoring” na temat
relacji między samorządem a władzą państwową. W bezpośrednią pomoc
Ukrainie zaangażowany jest również wiceprezes NIK Wojciech Kutyła. Ostatnio
na zaproszenie Rady Otwartego Uniwersytetu Majdanu wygłosił w Kijowie
prelekcję pt.: „Jak społeczeństwo obywatelskie może kontrolować władzę
publiczną - perspektywa Najwyższej Izby Kontroli Rzeczypospolitej Polski” podczas
której
zaprezentował
szereg
rozwiązań
instytucjonalnych
wspierających organizacje społeczeństwa obywatelskiego.
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