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Warszawa, 7 września 2018 r.

Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów KSAP podczas inauguracji kształcenia
XXX Promocji KSAP

Szanowni Słuchacze XXX Promocji!
Rozpoczynając kształcenie w Krajowej
wspólnoty ludzi, którzy postanowili
W niedalekiej przyszłości, zostaniecie
przestrzeganie Konstytucji, sumienne
z najlepszą wiedzą i wolą.

Szkole Administracji Publicznej stajecie się częścią
poświęcić życie zawodowe służbie publicznej.
urzędnikami, ślubując służbę Państwu Polskiemu,
i bezstronne wykonywanie obowiązków zgodnie

Jest niezwykle budujące, że w mury Szkoły wstępuje kolejna, już XXX Promocja, nowe
grono ludzi, którym bliska jest idea neutralnej politycznie i profesjonalnej służby publicznej.
Budujące jest to tym bardziej, że rozpoczynacie kształcenie w czasie, gdy kondycja służby
cywilnej wymaga pilnej poprawy.
Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby
w 2017 roku zawiera alarmujące wnioski. Szczególny niepokój budzą rosnąca fluktuacja kadr
i coraz mniejsze zainteresowanie pracą w służbie cywilnej. Pozyskaniu i utrzymaniu
wykwalifikowanej kadry nie sprzyja sytuacja płacowa w służbie cywilnej. W wielu urzędach
wysokość przeciętnego wynagrodzenia jest niższa od średniego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej. Odnosi się to zwłaszcza do urzędów terenowej administracji rządowej. Bez
radykalnej i niezwłocznej poprawy płac, korpus służby cywilnej z dnia na dzień będzie
stawać się coraz mniej liczny i uboższy o kolejnych wykwalifikowanych urzędników.
Szanowni Słuchacze!
Wstępujecie do instytucji powołanej do istnienia u zarania wolnej Polski. Jej ustawowym
zadaniem jest kształcenie i przygotowywanie do służby publicznej urzędników służby
cywilnej oraz kadr wyższych urzędników administracji Rzeczypospolitej Polskiej. Posiadanie
przez absolwenta Krajowej Szkoły Administracji Publicznej wiedzy, umiejętności
i predyspozycji kierowniczych niezbędnych do wypełniania zadań służby cywilnej
sprawdzane jest w toku kształcenia i potwierdzane dyplomem jej ukończenia. Losy
zawodowe kolejnych roczników opuszczających mury Szkoły wskazują jednak na to, że
uznanie tak określonej roli KSAP i jej absolwentów nie jest powszechne i dostatecznie
ugruntowane w systemie służby cywilnej.
W korespondencji do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego Stowarzyszenie Absolwentów
KSAP wskazywało, że obecnie działający mechanizm obsadzania wyższych stanowisk służby
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cywilnej pozwala na szybkie obsadzanie stanowisk kierowniczych osobami cieszącymi się
zaufaniem przełożonych. Jasno również wskazuje odpowiedzialność za decyzje kadrowe.
System ten jednak nie zapewnia wystarczającego mechanizmu kontroli nad poziomem
kompetencji kadry kierowniczej.
Stowarzyszenie Absolwentów KSAP zaproponowało wprowadzenie zmian, które pozwolą na
dużą wydajność i zachowanie jasnej odpowiedzialności, a równocześnie pomogą podnosić
poziom kompetencji. Stanowiska kierownicze powinny być obsadzane przez osoby
wyłonione spośród członków rezerwy kadrowej o wysokich kompetencjach – potwierdzonych
niezależnym postępowaniem sprawdzającym.
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jest instytucją, która wyróżnia się skutecznym
i przejrzystym doborem kadry przygotowanej do pracy dla państwa. Powinna zostać włączona
do proponowanego modelu nie tylko poprzez dalszy rozwój szkolenia stacjonarnego, ale
również poprzez przeprowadzanie egzaminów do wyżej wspomnianej rezerwy dla osób, które
nie ukończyły KSAP.
Tak skonstruowany mechanizm preselekcji kandydatów, poprzedzającej nabór na kierownicze
stanowisko służby cywilnej, będzie sprzyjać profesjonalizacji administracji i jednocześnie
zapewni realizację gwarantowanego przez Konstytucję prawa dostępu obywateli do służby
publicznej na jednakowych zasadach.
Szanowni Słuchacze!
Stowarzyszenie Absolwentów KSAP czynnie uczestniczy w życiu Szkoły, propaguje jej
tradycje i osiągnięcia. Z inicjatywy Stowarzyszenia realizowane były przedsięwzięcia
cieszące się dużym zainteresowaniem i uznaniem słuchaczy, takie jak projekt „Mentor” oraz
program „Fundamenty: modernizacja służby cywilnej – dyplomacja”. Niezmiennie
deklarujemy gotowość współpracy na rzecz inicjatyw służących Szkole i jej słuchaczom.
Drodzy Słuchacze XXX Promocji, w dniu inauguracji Waszego kształcenia przyjmijcie
proszę najszczersze życzenia przyszłych sukcesów i satysfakcji z obranej drogi zawodowej.
Powodzenia!
Jerzy Siekiera
Prezes SAKSAP
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