
Szkocki Parlament  
w służbie  
społeczeństwu

Opinie w sprawach, które mają  
dla nas istotne znaczenie  
można zgłaszać na wiele 
sposobów. Niniejsza ulotka  
zawiera informacje o Szkockim  
Parlamencie oraz o tym, jak  
można bliżej zainteresować się 
jego działalnością.

 Polski

Polish



1 lipca
Oficjalne 
otwarcie 
Szkockiego 
Parlamentu

28 września
Przyjęcie pierwszego projektu ustawy 
wniesionego przez posła: Projekt 
zmian w ustawie (dla Szkocji) 
o rybołówstwie morskim (połów 
skorupiaków)

4 października
Przyjęcie pierwszego projektu 
ustawy wniesionego przez 
komisję: Projekt ustawy (dla 
Szkocji) o ochronie przed 
złym traktowaniem

28-30 maja
Posiedzenie Szkockiego 
Parlamentu w Aberdeen

1 maja
Drugie wybory do Szkockiego 
Parlamentu: wzrosła liczba 
posłów z mniejszych partii i 
posłów niezrzeszonych

23 kwietnia
Pierwsza konferencja 
„Biznes w Parlamencie”

24-26 sierpnia
Pierwszy 
„Festiwal 
Polityki”

Dlaczego warto się 
zainteresować?

Szkocki Parlament tworzy prawo i podejmuje 
decyzje mające wpływ na wiele aspektów życia 
mieszkańców Szkocji. Kwestie, którymi zajmuje 
się Szkocki Parlament określane są jako 
sprawy podlegające dewolucji.

Szkocki Parlament w latach 1999-2011
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Zaliczają się do nich:

• rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
• oświata i szkolenia
• środowisko naturalne
• ochrona zdrowia i służby socjalne
• sprawy mieszkaniowe
• ład i porządek publiczny
• samorząd lokalny
• sport, kultura i sztuka
• turystyka i rozwój gospodarczy
• transport

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005



Informacje na temat Szkockiego 
Parlamentu są łatwo dostępne. Na 
miejscu można obejrzeć wystawę, 
zwiedzić Parlament z przewodnikiem 
lub wziąć udział w konkursie dla dzieci.

3 października
Przyjęcie 
tysięcznej 
petycji 
społecznej

3 maja
Trzecie wybory do 
Szkockiego Parlamentu: 
powstanie pierwszego rządu 
mniejszościowego

Do października
nowy budynek Szkockiego 
Parlamentu w Holyrood 
zwiedziło 1,5 miliona osób

1 lipca
Dziesiąta rocznica 
oficjalnego otwarcia 
Szkockiego Parlamentu

15 grudnia
Pierwszy projekt ustawy 
mieszanej: Projekt ustawy o 
budowie mostu nad zatoką 
Firth of Forth

5 maja
Czwarte wybory do 
Szkockiego Parlamentu: 
utworzenie pierwszego 
rządu większościowego 
jednej partii

W niektórych kwestiach dotyczących Szkocji 
decyzje podejmuje Parlament Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
z siedzibą w Londynie. Sprawy te, określane 
jako zastrzeżone dla rządu Zjednoczonego 
Królestwa, obejmują obronność, prawo pracy, 
genetykę, imigrację i obywatelstwo, sprawy 
zagraniczne, emerytury oraz zabezpieczenia 
socjalne. Tylko Parlament Zjednoczonego 
Królestwa ma moc tworzenia prawa w 
obszarach dla niego zastrzeżonych, jednak 
Szkocki Parlament może prowadzić debatę 
na tematy dotyczące tych obszarów, w celu 
zwrócenia uwagi na istotne kwestie.

Aby Szkocki Parlament mógł skutecznie służyć 
społeczeństwu, posłowie muszą być świadomi 
stanowiska mieszkańców Szkocji w sprawach 
mających na nich bezpośredni wpływ.
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Szkocki rząd
• odpowiada za swoje decyzje przed 

Szkockim Parlamentem
• w jego skład wchodzą premier, sekretarze 

gabinetu i ministrowie będący zazwyczaj 
posłami partii (bądź koalicji), która wygrała 
wybory

• opracowuje i wdraża politykę rządu 
dotyczącą spraw podlegających dewolucji 
oraz przedstawia większość projektów 
ustaw pod obrady Szkockiego Parlamentu

• nadzoruje liczne organy publiczne oraz 
podejmuje decyzje w kwestiach związanych 
z wydatkami publicznymi w Szkocji w 
obszarze spraw podlegających dewolucji

Podstawowe informacje: 
Parlament i rząd

Szkocki Parlament i szkocki rząd to dwie 
odrębne instytucje spełniające różne zadania.

Szkocki Parlament
• składa się z 129 posłów wybieranych 

przez mieszkańców Szkocji
• jest organem ustawodawczym w sprawach 

podlegających dewolucji
• może podnieść lub obniżyć podatek 

dochodowy do 3 pensów od funta
• może prowadzić postępowania 

wyjaśniające i debatować na istotne tematy
• sprawuje nadzór nad poczynaniami rządu 

szkockiego
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Każdego mieszkańca Szkocji reprezentuje 
8 posłów: jeden pochodzący z okręgu 
wyborczego, w którym mieszka wyborca 
oraz 7 przypadających na większy rejon 
wyborczy. Aby dowiedzieć się, który 
z posłów reprezentuje dany obszar, 
można wpisać kod pocztowy do 
wyszukiwarki na stronie internetowej: 
www.scottish.parliament.uk 
Można kontaktować się z każdym z 8 
posłów reprezentujących dany obszar.

Posłowie Szkockiego Parlamentu w sali obrad

Szkocki Parlament

http://www.scottish.parliament.uk


Highlands i Wyspy
Szkocja północno-wschodnia
Szkocja środkowa i Fife
Szkocja zachodnia

Glasgow
Lothian
Szkocja centralna
Szkocja południowa

Podstawowe informacje: 
Wybory i posłowie do 
Szkockiego Parlamentu

Szkocki Parlament jest odpowiedzialny za 
swoje decyzje wobec mieszkańców Szkocji 
w drodze wyborów. Wybory do Szkockiego 
Parlamentu odbywają się zazwyczaj co 4 lata. 

W wyborach do Szkockiego Parlamentu 
stosowana jest ordynacja proporcjonalna. 
Oznacza to, że ilość miejsc w Parlamencie 
przyznawana poszczególnym partiom 
odpowiada zasadniczo poziomowi poparcia, 
jaki uzyskały one wśród wyborców. 

Istnieją 73 mandaty z okręgów wyborczych 
oraz 56 mandatów z rejonów wyborczych.

Obecnie w Szkockim Parlamencie zasiadają 
przedstawiciele pięciu partii politycznych. 
Jeden z posłów do Szkockiego Parlamentu jest 
niezrzeszony.

Mapa przedstawia  
73 okręgów i  

8 rejonów wyborczych 
w Szkocji.

Rejony wyborcze
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10 sposobów uzyskania 
dalszych informacji

1. Zwiedzanie siedziby Szkockiego Parlamentu
O historii i pracy Parlamentu można się 
dowiedzieć więcej zwiedzając poświęconą mu 
wystawę. Można również odwiedzić galerię dla 
publiczności w sali obrad (zależnie od dostępności 
miejsc). Są również inne udogodnienia dla 
zwiedzających, w tym kawiarnia, sklep oraz 
bezpłatna przechowalnia dla dzieci.

2. Bezpłatne bilety na posiedzenie Parlamentu
Dostępne są bilety umożliwiające przysłuchiwanie 
się pracy Parlamentu w sali obrad w czasie 
debat lub pytań. Można również uzyskać bilety 
umożliwiające wstęp na posiedzenia komisji 
poselskich.

3. Oglądanie obrad Parlamentu w Internecie
Pracę Parlamentu w sali obrad lub salach 
posiedzeń komisji można śledzić w Internecie na 
żywo lub ściągnąć podkasty za pośrednictwem 
serwisu Holyrood TV pod adresem:  
www.holyrood.tv

4. Zaproszenie posła z danego okręgu do 
odwiedzenia grupy mieszkańców
Społeczność lokalna może zaprosić posła ze 
swojego okręgu na spotkanie w celu omówienia 
jego zadań jako reprezentanta tej grupy.

5. Bezpłatne zwiedzanie Holyrood z 
przewodnikiem
Podczas wycieczki z przewodnikiem można 
się wiele dowiedzieć o siedzibie oraz pracy 
Parlamentu. Zwiedzanie obejmuje zazwyczaj 
salę obrad, sale posiedzeń komisji oraz Garden 
Lobby. Można również zwiedzić galerię sztuki w 
siedzibie Parlamentu.
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Ulotki dostępne są w różnych 
językach i formatach. Budynek 
Parlamentu zapewnia dostęp osobom 
niepełnosprawnym, a personel  
służy pomocą.

Zwiedzający w 
holu głównym 

Parlamentu

http://www.holyrood.tv


6. Udział w imprezie organizowanej przez 
Szkocki Parlament
W ramach Festiwalu Polityki organizowane są 
zajęcia z udziałem publiczności oraz warsztaty, 
a przez cały rok odbywają się imprezy i dni 
otwarte, podczas których wyjaśniane są 
zagadnienia związane z pracą Parlamentu i jak 
można bliżej się nim zainteresować.

7. Odwiedzenie strony internetowej Szkockiego 
Parlamentu (www.scottish.parliament.uk), 
zawierającej informacje na temat:

• bieżących wydarzeń odbywających się  
w Parlamencie

• zasad działania Parlamentu
• posłów
• zwiedzania Parlamentu i nawiązania 

kontaktu z jego przedstawicielami
• pracy Parlamentu

8. Wizyta w miejscowej bibliotece
W bibliotekach publicznych w Szkocji 
można skorzystać z Internetu i odwiedzić 
stronę internetową Parlamentu oraz wysłać 

wiadomość elektroniczną do posła. Niektóre 
biblioteki posiadają również kopie dokumentów 
Szkockiego Parlamentu.

9. Prośba o udzielenie informacji skierowana do 
działu Informacji Publicznej (Public Information) 
telefonicznie lub za pośrednictwem SMSa 
bądź poczty elektronicznej
Listę posłów z danego obszaru i pakiet 
informacyjny można zamówić wysyłając SMSem 
swój kod pocztowy pod numer 07786 209 888. 
W ten sposób można zadać też pytanie dotyczące 
pracy Szkockiego Parlamentu. Można również 
wysłać zapytanie pocztą elektroniczną lub 
tradycyjną czy też zadzwonić do działu 
Informacji Publicznej.

10. Udział w programie edukacyjnym
W ośrodku edukacyjnym można zarezerwować 
udział grupy szkolnej w specjalnych zajęciach 
obejmujących zwiedzanie siedziby Parlamentu 
oraz spotkania z posłami, jeżeli są oni dostępni. 
Można również zaprosić pracowników zespołu 
edukacyjnego do przeprowadzenia zajęć na 
terenie szkoły w każdym miejscu Szkocji!
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Wycieczka zwiedzająca Szkocki Parlament

Uczniowie w ośrodku edukacyjnym

http://www.scottish.parliament.uk


10 sposobów 
zaangażowania się

1. Głosowanie w wyborach do Szkockiego 
Parlamentu
Udział wyborców w wyborach jest ważnym 
elementem procesu demokratycznego. Prawo 
do głosowania posiadają obywatele brytyjscy, 
Brytyjskiej Wspólnoty Narodów oraz Unii 
Europejskiej po ukończeniu 18. roku życia i 
zarejestrowaniu się w rejestrze wyborców.

2. Zgłoszenie opinii do posła pocztą 
tradycyjną, elektroniczną lub telefonicznie
O problemach dotyczących wyborców można 
zawiadomić jednego z posłów reprezentujących 
dany obszar. Aby dowiedzieć się, którzy posłowie 
reprezentują dany obszar, należy skontaktować 
się z działem Informacji Publicznej lub 
skorzystać ze strony internetowej Parlamentu.

3. Spotkanie z posłem w jego gabinecie
Aby omówić swoje problemy można się spotkać z 
posłem osobiście w jego gabinecie. Spotkania z 
posłem organizowane są regularnie w gabinetach 
członków Parlamentu na terenie danego okręgu 
wyborczego lub w innych miejscach, np. domach 
kultury. Szczegółowe informacje na ten temat 
można uzyskać u posłów z danego obszaru.

4. Udział w publicznej konsultacji 
przeprowadzanej przez komisję
Celem komisji poselskich jest zaangażowanie 
jak największej liczby obywateli w proces 
demokratyczny. Przez udział w publicznej 
konsultacji, wyborcy mogą mieć wpływ na 
ustawodawstwo i politykę Szkockiego 
Parlamentu. Wyborca może wysłać pismo 
w odpowiedzi na wezwanie do udziału w 
publicznej konsultacji dotyczącej postępowania 
wyjaśniającego lub projektu ustawy.

5. Uczestnictwo w spotkaniach z komisją
Spotkania z komisjami odbywają się na terenie 
całej Szkocji w celu omówienia różnych problemów 
z przedstawicielami ogółu społeczeństwa. 
Informacje o planowanych spotkaniach z 
komisjami publikowane są na stronie internetowej 
Parlamentu lub w gazetach lokalnych.

6. Członkostwo w grupie międzypartyjnej
Członkostwo w grupie międzypartyjnej 
umożliwia wyborcom spotkanie z posłami 
oraz innymi osobami i organizacjami, których 
problemy i interesy pokrywają się.
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Wydarzenie z udziałem komisji



7. Zgłoszenie petycji społecznej
Wyborca może zgłosić petycję społeczną z prośbą 
o zajęcie się przez Parlament problemem o 
znaczeniu społecznym w kraju lub o zmianę 
istniejących przepisów bądź o ustanowienie 
nowych. Petycję można zgłosić za pomocą 
Internetu w systemie petycji elektronicznych 
umożliwiającym zainteresowanie sprawą 
większego kręgu osób.

8. Poparcie petycji elektronicznej
Wyborca może dodać swoje nazwisko do listy 
podpisów pod petycją elektroniczną dotyczącą 
interesującej go sprawy lub wziąć udział w 
dyskusji internetowej na stronie:  
http://epetitions.scottish.parliament.uk

9. Wniosek poparty przez posła o 
prezentację informacji lub organizację 
spotkania dotyczącego danej sprawy
Spotkania i prezentacje informacji służą 
uczulaniu społeczeństwa na istotne sprawy. 
Więcej informacji na ten temat można uzyskać 
od posła z danego obszaru lub od zespołu 
imprez i wystaw (Events and Exhibitions Team) 
pod numerem 0131 348 6933.

10. Kandydowanie w wyborach
Kandydować w wyborach do Szkockiego 
Parlamentu mogą osoby w wieku powyżej 18 
lat będące obywatelami brytyjskimi, Brytyjskiej 
Wspólnoty Narodów, Irlandii lub Unii Europejskiej 
zamieszkujące na stałe w Wielkiej Brytanii. 
Poseł do Szkockiego Parlamentu może 
reprezentować jedną z partii lub być 
niezrzeszony. Więcej informacji podano na 
stronie: www.electoralcommission.org.uk
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Udział w dyskusji na forum internetowym 
lub wypełnienie petycji elektronicznej 
jest dobrym sposobem wyrażenia swojej 
opinii oraz zaangażowania się wraz z 
innymi osobami w kwestie społeczne w 
kraju. Można w ten sposób próbować 
wpłynąć na opinie innych w danej sprawie.

Złożenie tysięcznej petycji

http://epetitions.scottish.parliament.uk
http://www.electoralcommission.org.uk


Wyjaśnienie niektórych 
terminów

Debata Dyskusja pomiędzy posłami 
Szkockiego Parlamentu, po której zazwyczaj 
dochodzi do głosowania. Debaty odbywają się 
zazwyczaj w sali obrad.

Grupa międzypartyjna Grupa składająca się z 
posłów z różnych partii, posłów niezrzeszonych 
oraz osób i organizacji spoza Parlamentu, 
których problemy i interesy pokrywają się.

Holyrood Szkocki Parlament nazywany jest 
często Holyrood, ponieważ tak nazywa się 
dzielnica Edynburga, w której znajduje się 
jego siedziba. Oficjalnego otwarcia budynku 
stanowiącego siedzibę Szkockiego Parlamentu 
w Holyrood dokonano 9 października 2004 r.

Kandydat Osoba kandydująca w wyborach 
jako członek partii politycznej lub jako osoba 
niezrzeszona.

Komisja poselska Komisja poselska to 
niewielka grupa posłów Szkockiego Parlamentu 
zajmująca się szczegółowo daną sprawą. 
Posłowie dobierani są w sposób 
odzwierciedlający proporcje pomiędzy różnymi 
partiami i posłami niezrzeszonymi w Parlamencie.

Okręg wyborczy W celu przeprowadzenia 
wyborów Szkocja podzielona została na 73 okręgi 
wyborcze. W każdym okręgu wyborczym 

wybierany jest jeden poseł do Szkockiego 
Parlamentu reprezentujący ten okręg.

Petycja społeczna Oświadczenie podpisane 
przez jedną lub więcej osób złożone do 
Parlamentu z prośbą o działanie w określonej 
sprawie lub związku z danym przepisem prawa.

Poseł do Szkockiego Parlamentu (ang. 
Member of the Scottish Parliament, MSP). 
Posłowie to osoby wybrane w celu służenia 
mieszkańcom Szkocji i reprezentowania ich w 
Szkockim Parlamencie.

Projekt ustawy Proponowane przepisy, które 
mogą zostać wprowadzone w życie jako ustawa, 
jeżeli zostaną przyjęte przez Szkocki Parlament.

Rejon wyborczy W celu przeprowadzenia 
wyborów, Szkocja podzielona została na 8 
większych rejonów wyborczych. W każdym 
rejonie wyborczym wybieranych jest siedmiu 
posłów do Szkockiego Parlamentu 
reprezentujących ten rejon.

Ruchome gabinety poselskie 
Spotkania posła z wyborcami w 
danym okręgu lub rejonie 
wyborczym odbywające się 
regularnie w miejscach takich 
jak dom kultury, biblioteka lub 
supermarket. Mieszkańcy 
mogą się tam udać, aby 
porozmawiać osobiście 
z reprezentujących  
ich posłem.
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Publikacje w różnych 
językach i formatach

11

Osoby chacące zaangażować się w 
działalność Parlamentu Szkockiego 
i pragnące otrzymać tłumaczenia 
dokumentów lub pomoc tłumacza 
ustnego, prosimy o kontakt z działem 
Public Information. Korespondencję 
można nadsyłać w dowolnym języku.
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This leaflet is available in a range of formats including Braille, audio and large print. 
Please contact Public Information for copies. 
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Public Information



Dział Informacji Publicznej

Dział Informacji Publicznej ułatwia uzyskanie 
informacji na temat pracy i procedur Szkockiego 
Parlamentu oraz członkostwa w nim.

Adres Public Information
 The Scottish Parliament
 Edinburgh
 EH99 1SP
Telefon 0800 092 7500 
 0131 348 5000

Użytkownicy telefonu tekstowego mogą połączyć 
się z nami pod numerem 0800 092 7100. 
Przyjmujemy również połączenia przy użyciu 
usługi Text Relay (transmisja głosu na tekst i 
odwrotnie).

Tel. tekstowy 07786 209 888
E-mail sp.info@scottish.parliament.uk
Internet www.scottish.parliament.uk
Twitter twitter.com/ScotParl

Dział Obsługi Zwiedzających

Dział Obsługi Zwiedzających pomaga w  
rezerwacji biletów, wycieczek z przewodnikiem  
lub wizyt grupowych.

Adres Visitor Services
 The Scottish Parliament
 Edinburgh
 EH99 1SP
Telefon 0800 092 7600
 0131 348 5200

Użytkownicy telefonu tekstowego mogą połączyć 
się z nami pod numerem 0800 092 7100. 
Przyjmujemy również połączenia przy użyciu usługi 
Text Relay (transmisja głosu na tekst i odwrotnie).

E-mail sp.bookings@scottish.parliament.uk
Internet www.scottish.parliament.uk

Miejsce w przechowalni dla dzieci można 
zarezerwować telefonicznie pod numerem  
0131 348 6192 lub wysyłając e-mail na adres 
creche@scottish.parliament.uk

Prawa autorskie Parlamentu. © Scottish Parliamentary Corporate Body 2011. 
Szkocki Parlament nie jest odpowiedzialny za treść zewnętrznych stron internetowych. 
Wydanie drugie, czerwiec 2011 r. 
Wydrukowano w Wielkiej Brytanii na papierze wyprodukowanym z pulpy drzewnej pochodzącej z ekologicznie zarządzanych 
lasów odnawialnych, nadającym się do powtórnego przetworzenia. Tusz roślinny z zawartością oleju lnianego.

Adresy i formy kontaktu
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PLACEHOLDER 
FOR FSC LOGO

http://twitter.com/#!/ScotParl
mailto:creche@scottish.parliament.uk

